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 ןורבז רפ ס

 תליהקל

 בוטאינזור
 בוינשורב ,וקסניהרפ

 הביבסהו

 צנאק ןועמש : ךרועה

 ,וקסניהרפ ,בוטאינזור יאצוי ןוגריא י''ע רואל אצוה

 ב"הראבו לארשיב הביבסהו בוינשורב

 1974 ד"לשת ביבא-לת



 : עיגעלאק-עיצקַאדער -- תכרעמה ירבח

 תירבעל שידיימ םגרתמה -- רהוז-רה הדוהי

 רלדירפ הירכז

 רנק םחנפ

 ץרווש דוד"ןכ

 ןרטש יכדרמ

 : טעטימאק-ךוב -- רפסה דעו

 רורד-טסא ףסוי
 oye יכדרמ
 ןמרגנוי סחנפ

 ראיוביונ לאקזחי

 גרבנרטש בקעי

 bry םיובסונ לאקזחי

 ליז ףרש-רלדירפ םהרבא

 : ןוגריאה ידסימ

 yaw דוד ר"וי

 ל"ז רגרב רתלא ר"ד
 רגרב הטרב

 bry סלנ ירוא

 יורט יכדרמ

 ןמרגנוי םחנפ

 bry גיטסול ןושמש

 bry םולבנזור המחנ

 ל''ז םיובסונ והילא

 רלדירפ רדנסכלא

 רלדירפ הירכז :רבזג

 גרבנטור קיזייא

 ןפשטכר הירכז

 לעניפש לאומש

 רנייטש"ץיבורוה הטלז



 קנעדנָא םעד ןקיבייאראפ וצ

 רענערַאוועג-בורח רעד 799

 הליהק רעשידיי

 ווא עאינזא ר
 הביבס ןוא וווינשארב ,אקסניהערעפ

 32062 .לט ,א"ת ,ייילרוא,, סופד



 םיקלא רוכזי

 ותמוהש ,שודק poy ,לארשי ינבמ תובבו תואמ שש
 תונושמ תותימ ינימ לכב וגרהנו וקנחנו ופרשנו וטחשנו
 היישת--ש''ת העווזה תונשב םיצאנה םיררוצה ידיב תוירזכאו
 קחצי ,םהרבא ערז ,הנומא-ינב סה יכ דחאה םאטח לע
 .בקעיו

 םיקלא רוכזי

 ישדקמ סע ,לארשי םע תונבוק לש סרפא תא ןנוחיו
 יתבו םיזגה יאת לא םינומה ,םינומה ולבוהש ,םשה
 ילבמ םייוג תודש ןשדל רזופ םהיתומצע מרו תופרשמה
 .תומדא ילע םלעפו םהייחל ןמיסו רכזו דירש ראשיש

 םיקלא רוכזי

 הביבסהו בוטאינזור תליהק תא חצנה ייח רורצב רורציו
 ,הפוריא תלוגב תושודק תוליהק יפלא תואמ םע דחי
 תובא ,םפט לעו ןהינקז לע ןהייח ימדב ורקענו ותרכנש
 ןטשהו םהידימלת לע ןנבר ,ןהיקנוי לע תוהמא ,םינב לע
 לש טעמה-ישדקמ לע םג ותמח ףוריט תא ךפש תיחשמה
 .תרוכה הלע לכה לע .לארשי ינב תדע

 רוכזנ

 דעו ןקזמ ,תוברתה יריחב תאו םיטושפה םידוהיה תא
 תא ;םידסח תולימגו הקדצ ילעב ,םיוקיהו םירשיה ,דלי
 ,תומרה תופיאשה תא ,שפנה תואשמו תווקתה ,תומולחה
 .לארשי-צרא תבהאו לארשי תבהא תא

 רוכזנ

 תלחות יריש ןהב ,תויתואה ב"כ לכב םהל דופסנו
 .ונר

 ! חכשנ אל — רוכזנ



 הרכזא הלא
 יכ ,ונתרייע לש הנבווח תא םילמב ראתל רשפא-יא

 ןדבא לע ונועצ לדוגל םלוה יוטיב אוצמל ללכ רשפא-יא

 לע ולעש ,םירוהטו םישודק ,םידוהיה םינוילימה תשש

 .הפוריא ידוהי לש ארונה ןברוחה תפוקתב דקומה

 האושה חכונ םידמוע WN םישוח-יאופקו סימהדנ

 ןברוחה NYP תא ןנוקל לכויש שיא אוצמל רשפא-יאו

 דקות ונשפנבו ,העמדה שבית לא ,ןורחה ףעיי לא ןכלו ,הזה

 .דוע ךעדת אלו דעל

 .הלא סישודק ליבשב רבד תושעל תעכ רשפא-יא

 םידוה יכ ,םובק לע הבצמ םיקהל וליפא רשפא-יא

ONTעדונ אלו סהיתופוג תא ופרש ,םתוא וחצרש  

 .םופא ךלה הנא

 !םתוא חוכשל ונל רשפא-יא לבא



 רבד חתפ

 לש שודקה םרכז םע םידחיתמ וננה ונינפלש הז רפס

 המויא הכ הרוצב ודמשוה רשא ,םירקיה ונתרייע-ינב

 התונכל תומדא ילע שונא יפב םילמ ןיא רשאו הדירחמו

 .םשב

 ,שדוקה תדובעל ונשגנש םרט ונססיה תובר ,ונטבלתה תובר

 .הל תוכומסה תוליהקהו בוטאינזור תליהקל ןורכזה רפס תנכהל

 לע רפס תנכהבש םירבדה עבטמ .הליגר אל הדובע וז יכ ונעדי

 ...רפאמ רפס ןיכהל ונילע יכ ,דואמ םיבר םיישק םימרענ ונתליהק

 לע ,בוטאינזור תודלות לע ונילא ועיגהש תועידיה ןה תוטעמו

 טעב רושמל םיעדויו וראשנש הלא םה םיטעמו םהיתולועפו הישוא

 ,רקיעבו ,ןהו תיללכ הניחבמ ןה ונתרייעב םייחה תא ראתלו רפוס

 .תידוהיה היסולכואה תניחבמ

 ,וז שדוק תדובעל תשגל טלחוה םינויד ירחא תאז לכבו

 הליהק ; תויחאו םיחא ,תונבו םינב ,תוהמאו תובא לש םרכז תחצנהל

 .הדחכנש המלש

 די םהל םיקהל ונתאמ תועבות ללחב תופחרמה םהיתומשנ

 םע דחיו ,םחר אלל ופטקנש םייחל חצנ תבצמ ,ןורכז-רפסב םשו

 תויחכ רשא ,ןטשה ינב חצמ לע החמי לב ןיק תוא אנ שמשי הז

 .ולמח אלו קנויו ללוע ,ףטו ןקז םד וכפש ףרט

 .םתמשנל רנ הז רפס אנ אהו

 .תורוד-ירודל םימשה בל דע התגאש חלשתו הבצמה דומעת

 ונריע-ינב לש תיביטקלוק הדובע mb אוה הז ןורכז רפס

 .הטילפל וראשנש תוצופתבו לארשי תנידמב

 ויה אל רשא ,םעה ישנא לש םטע-ירפ אוה וב בותכש המ לכ

 וכרע תא םיאור ונא הזב .לארשיב םירפוס תויהל םירמייתמ םניאו

 .ותוא םינייפאמ תויעצמא-יתלבהו תוטשפה רשא ,רפסה לש דחוימה

 -ורכזמ ונל ורפסיש ונתליהק-ינבמ םידחא בבודל םג ונלדתשה

 .האושה תונשב םימיאה-ימיב םהילע רבע רשא תא ,םהיתונ

6 



 ףד ,הרושל הרוש ,תודועתו םירואית ,םימשרו תונומת ונפסא
 ונתליהק חור תרכהל רמוח לש עפש ,ונעגהש המל ונעגהש דע ,ףדל
 .תידוהיה בוטאינזור לש חורהו םייחה-תוחרא ,היפואו

 ,דעומ דועב ונתליצה לרוגה די .עמד-ילגא םייוור רפסה-יפד

 -יריקי לש ןורחאה שידקה תאו ללוגה-תמיתס תא ונתאמ הענמ ךא

 םלוכו םונבהא הככש םיבורק-יבורקו םיבורק לע ,הינב-יטושפו ריעה

 .ונבל חול לע םיתורח

tonתובדנתהב התשענ הלוככ הבור הכאלמהו אוה תמא לש  

 .שדוק ישגרבו

 .דע-ידע ןורכזל שדוק-תבצמ -- םתבצמ איה תאז

 רפסה דעו
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EXPLANATIONS TO MAP OF TOWN 

6 " Reuben Getzel Heisler 

. " Yehuda Kaufmann 

Melamed 

Haim Kirschenbaum 

Shlomo Widmann 

Haim Nussbaum 

Wewe Hoffmann 

Josef Kassner 

Mendel Horowitz 

5 " Itzik Barnik 

Israel Trau 

Eliahu Kassner 

Eliehu Spiegel 

" " Nissan Schindler 

Itzik Rosenbaum 

4 ' Hersh Rechtschaffen 

” Ejisik Rosenberg 

” ™” Aharon Hersh Kopf 

6 " Haim Shlomo Meisels 

” "Meier Frisch 

Josef Kaufmann 

" Meshulam Fruchter 

Meier Fraenkel 

” " FEisik Friedler 

" " Moshe Artmann 

Israel Hersh Londner 

Abraham Erdmann 

9 " Mordehai Kriegel 

”» " Benjamin Keller 

” " Haim Geller 

8 " Shmuel Wirt 

4 " Haim Asher Jaeckel 

"' " Benzion Joeckel 

i " Mordehai Tisch 

” " Aharon Honig 

= " Sosie Heller 

” " Aba Tanne 

” " Haim Frisch 

Oilpress Hersh Rechtschaffen 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

72: 

Shlomo Shmerl Horowitz 

" Zaharia David Liebermann 

House of Eliahu Horowitz 

" " Chaye Adler 

: " Nahum Artmann 

” Shlomo Jungerman 

Sawmill of Wewe Tanne 

Flourmill of Wewe Tanne 

House of Sara Esther Horowitz 

" Leibish Friedler 

Prayer House 

Chapel. 

House of Alter Bermann 

Simon Hillmann 

Weinloes 

Michal Jagiellowicz 
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David Ratenbach, Melamed 

Jacob Strassmann 

Shmaye Goldschmidt 

Azriel Wassermann 

Moshe Mirl Kornblueh 
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ERRATA IN MAP: 

1. instead of No. 57 (near 56) should be 59/Meir Frisch 

2. instead of No. 71 (near 81) should be 91/Josef Berger 

3. instead of No. 149 (near 80) should be 148/Nachman Dornfeld 
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 ראוביונ לאקזחי
 הוקת-התפ

 ית רייע

 הנטק הרייע התיה היה
 ורע תורעיו םיטפרקה תולגרמל
 ךרדה םא לע לודנ םנא םע
 .רצב ay הדמע חמק תנחטו

 ,תרדהנ העבג םגאה לעמו
 טמל םיטנה םיתובע םיצע םע
 ,תראפתל אוה םג םילויט הרשו
 .טפשמה תיבו ראד ,רפס תיב םשו

 ,לודג יד קוש הרייעה רובטבו
apןימוידיקיתע תוראב יתש , 

 ,דותב םש הרבע הטושפ ךוד
 .ןימיו לאמשמ תולקלקע תואטמיפו

 ,דחיב םש ודמע תסנכ ons השולש
 | .םויבו לילב עמשנ הרות לוקו
 זיולקה לאמשמו ,ןימימ שרדמה תיב
 .םרהו לודגה תפנכה תיב -- עצמאבו

 ,תופיפצב ודמע םינטקה היתב
 ,םשגה ירחא תוירטיפכ
 חפמ םייושע םינבלה םהיתונגו
 .םשלח ינבאכ שמשב וצצונ

 = ,םורדו ןופצמ ,הרייעה ביבפמו
 ,תחנב הורתיכ הבודהו הבצצה
 .תחשו םיחרפ לש mss ריואבו
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 (לאמשמ) ןשיה זיולקהו (ןימימ) שרדמה תיב

 לודגה תסנכה תיב

 היתודוקו הרי"יעה



 היתורוקו הרייעה

 היתוחמש לע ,היצילגב תיפופיט תידוהי הרייש ,בוטאינזור..
 םייחו הב םיגצוימ ויה תשקה יעבצ לכ רשא ,תרקי תניפ ,היתונוגיו
 ,םח ידוהי ןכות לש םייח ;הב ולהנתה םינוונ יבורמו זינע יאלמ
 דיתעל ההימכ ,המכחו הרותל ןואמצ ,םיקפוא תבחרהל תופיאש לש
 -- היצילג ידוהי לש םיינוונ-ברה םייחב שחרתנש המ לכ .רתוי הפו
 .בוטאינזור לש הירלקפסאב ףקתשנ לכה

 ושקיב אל תולודג ,התיירב עבטמ העונצ ,הרייעה התיה הנטק
 וכשמ לבסו הקוצמ תועשב םג .םקלחב וחמשו בוטאינזורזינב
 םתגאד תא םיחישמ ויהו תולגה לוע-דבוכ תא הענכהבו הבהאב
 םיללפתמ"יאלמ ויה שרדמה mst תסנכה ms .םיליהת ירומזמב
 הנירה לוק םע דחיו ,תיברעו החנמ ,תירחש :םויב םימעפ שולש
 ,םימשדיאריו םימימת םידוהי תויפמ הרותה לוק םג paws הליפתהו
 רואל ולדגו וכנחתנש ,שרדמה תיב ישבוח םיריעצו םימכח-ידימלת
 .תווצמהו הרותה

 ולחה רעונהיינב .הרייעה ייחב םייונישה אובל ולחה טאל טאל
 תונויערמ ובהלתה תוריעצו םיריעצ ,תוגלפמו תועונתל ףרטצהל
 ,תישפוח הבשחמו תד ,לאמשו ןימי ,הרייעל ורדח רשא םילאידואו

 .םזילאיצופו תונויצ
 ,רוא .בוטאינזור תרייע החמשו המגע ,הלכפ ,הייח תא היח ךכ

 ךופש היה לכה לעמ םלואו ,אתווצב וכלהתה ערו בוט ,בצעו ליג

 החפשמ לש ,תידוהי החפשמ לש םוח םירודח םיידוהי םייח לש רוא

 .הינהנמו היתוכילהב םינווג-תבר הלודנ
 םש דוע הל שי םא בוטאינוור תרייעל לאושה לאשי םא היהו

 ארקו הזה רפסה תא חתפ ,הברדא : דיגמה ונל דיגי ,הינב בלב רכזו

 ,הזה רפסה יפד PS התא רבוע ןכ בל-ירתב ps רובעכ אלה .וב

 ןוזה לעו mass תורוד לע םיקפרתמו םימעפמ תובבל וב רשא

 .םיפונה
 העובק איה םתוחכ יכו הינב לע הרויעה ןח יכ ,הארו ארק

 הל ונוכנ יכ ,איה תוא הינב בלב איה היח יכ ןעיו ,םהיתובבלב

 .םיאבה תורודב םימלוע-ייח היתורצואלו

 61 יי עא ל

16 



 רעלדירפ הירכז

 ונ ת ריי ע

 ! בוטאינזור ונתרייע ,ךרכזנ רוכז

 -ומשנ תא תוריאמו תובלמה שא-תותואב וננורכזב הקוקח תא

 .ןוזחו ףועמ ,הארשה ונקני ךדשלמ ,ונית

 .ונירוענ תא ונילב ךכותבו ,ונתודלי-תוסירע ודמע ךתמדא לע

 םייח-חרוא ונב הכסנו ונייח-לולסמ לכב ונתוויל ,ונתרייע ,ךתמשנ

 .ינחורו ישונא

 תעדו עדי ;וניתויחאו וניחא ,ונירוהמ טש ונלבק ןעשמו דעס

 םיכירדמ ,םיגיהנממו ,םשד רפסה-יתבב ונירומו ונידמלממ ונשכר

 .םינוש םינוגריאב םירבחו

 ונאו וניתוביל יקיקנב תונכושו תוקוקח םהיתויומד ,םלוכ ,יוה
 .דלחב תוירזכאה לומ םחונ ןהב םיאצומ

 הלבאו הדדוב התע תבשויו ךינב יבוטמ ,ונתרייע ,תמתיתנ

 ןיאב הילכ ךילע איבהש םיחצורה-םע תא ,ונומכ ,ךבלב תללקונו

 ,םישרשומה םידוהיה ןמ ,רתויב ססותה קלחה ןמ תלטרעתנ .םימחר

 .חורו הריצי לש למע ,בר למע ךליבשב ולמע תורוד ךשמב רשא

 ,םידיסח : םינווגמה םידוהיה ,ךינב תא ,בוטאינזור ,תֵא תרכוז

 םירשי ,תוברתה-יריחבו םע-יטושפ ,הדובע ישנא ,םינויצ ,םידגנתמ

 ,הלואג-יפוסכ ויה םלוכ -- םידסח-תולימגו הקדצ-ילעב ,םירקיו

 .שפנ תוריסמו תוירבה תבהא ירודח

 תודסומ תא ,תושרדמה יתבו תסנכה יתב תא JAX תרכוז

 שדוק ויהש םיתבה תאו םירפסה דקע יתב תא ,דסחהו הקדצה

 ,תומולחה תא ,םיריהזמה תונורשכה לכ תא ,ץראהו םעה תדובעל

 לארשי תבהא תא ,תומרה תופיאשה תא ,שפנה תואשמו תווקתה

 האמב תוומה הכונ הרובגהו הנומאה תא ,לארשי-ץרא תבהאו

 .ויתויומלגתה

 תאו ךתחימצ תא ,ךתוא רוכזנ ,תידוהיה ךתליהק ידירש ,ונאו

 םישיא-ילדח םידז ידיב ועדגנו ודמשנש הלא לכ תא ,ךנברוח

 ימו ברחב ימ ,אמצב ימו בערב ימ ,םימב ימו שאב ימ : םהינימל

 ורסמו ורקענו ונועש הלא לכ -- םיזאגה יאתב ימו םייח רבקנש

 .םשה שודיק לע םשפנ

 .תורודל םימיה-ירפסב םגראנו רוכזנ
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 הירועסיה יקרפ

 ונק סחנפ

 הרייעה תודלותל םיוק

 םיטפרקה ירה תודרומב תמקוממ ,בר םסק תלעב הרייעה בוטאינזור

 ןמ מ"ק TD תנכוש ,הנילוד תפנ ,בובלסינטס רוזיא ,היצילג חרזמ-םורדב

 ןחרק תבכרה תנחתמ מ"ק 7 קחרמבו בובלסינטס-ירטס ישארה שיבכה

 : תורהנ ינש רשא ,םיידי בחר קמע ךותב ,תורעיו תועבג תפקומ ,הציב

 םיברה םיטפרקה יממ םיאלמתמ תורהנה .ותוא םיצוח הבודו הבי'צ'צ

 .רוחשה םיל םשמו רטסיינדו הצינמול תורהנ לא םיכפשנו

 תואמ ךשמב ינלופ ןוטלש תחת ויה הלא םירוזיא ,תירוטסיה הניחבמ

 םשה ...םיינטור זא ונוכש יפכ וא םיניארקוא י"ע םיסלכואמו םינש
 דיל הרייע התיהש ,ייץילה, וא "הניצילה, הלמה ןמ רזגנ "היצילגע
 האמב רשאכ .םיניארקוא םיסכוד לש רבעב םבשומ םוקמ ,רטסיינדה

 הירטסיוא ,היסור :תורידאה היתונכש תשולש pa הינלופ הקלוח 18"ה

 .היצילג םשל הכזו הירטסואל חפוס הינלופ לש ימורדה הקלח ,היסורפו

 תפוקתבו תילדואיפ הזוחא בוטאינזור התיה ינלופה ןוטלשה תפוקתב

 םינור -- קברקס תינלופה החפשמל תכייש התיה ירטסואה ןוטלשה

 יכלמ םע םהירשק רשא ,היצילגב םיבחרנ םיחטש לש םילעבו םילדואיפ

 םיסירא תצובק יכ תויודע תומייק .13-ה האמה ןמ דוע םיעודי הינלופ

 םינשב קברקס תחפשמ תשקבל התנענ שיא 60 התנמש ,בוטאינזורמ
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 -- גרבמל-בובלב ןורטאיתה ןינב ךרוצל המורת המירהו 5

 .קברקס ש"ע היתובוחרמ דחא ארקנ םג הב רשאו ,היצילג תריב

 תמחלמל דע יתחפשמידסממ לוהינב ואצמנ קברקס תחפשמ יסכנ

 ילעב -- רגניזלג תרבחל ןכמ רחאל ורכחוהו הנושארה םלועה

 ,הז יתחפשמ שוכרמ תוסנכהה בור .בוינשורבב תוינרדומ תורסנמ

 תינלופה הלוצאה ידלי וכנחתה הבש ,בוריחב הימינפה תקזחהל ושדקוה

 .בוטאינזורב ררוגתה רשא שילאו ןוראבה ינב םג םהיניבו

 שמיש ,טפשמה תיב ןכש וב ,העבגה שארב םיחירצב טשוקמה ןינבה

 רומשה דירשה .קברקס תחפשמ לש ילדואיפה בשומה ןומראכ רבעב

 לא הליבוה רשא היליט יצע תראופמ הרדש היה הזוחאה לש רתויב

 .הרייעה לע תשלוחה ,העבגה התוא לע התנבנש תילוטאקה היסנכה

 1848--49 םינשב תוירטסואה תוירארגאה תומרופירה תרגסמב רשאכ

 ra“ תמקהב ךרוצ היה ,דבכה ילדואיפה לועה ןמ םירכאה וררחוש

 ,ראד תיב םג חתפנ 1850 רבמבונב 15-ב .תועקרק םושיר םשל טפשמ

 איה רשאב ,תובישח תלעב הרייע לש דמעמ בוטאינזורל קינעה הז רבד

 דע ,הל םורדמש םיבר םירפכל ילהנמו ילכלכ דקומ תווהל הכפה

 ףיסוהש המו .שיא 50.000-מ הלעמל הנומה היסולכוא םהבו םיטפרקל

 הקפסא זכרמכ השמש איהש ,הדבועה התיה בוטאינזור לש התרקויל דוע

 תירגנוהה הכפהמה ןמזב הירטסוא תרזעל ושח רשא םיסורה תוליחל

 .בוטאינזורב הנכוש תיסור הדקפמ יכו ,1848 תנשב

 לעב ,וקסניהרפ :םהיניבו םיבר םירפכ ויה בוטאינזור ביבס

 תולעב תוידוהי תוחפשמ וררוגתה הביבסב .שפנ 10.000 :לש היסולכוא

 ,הנסארקב םואבלדנמ תחפשמ ,בו'ציראבסב דלפנייו תחפשמ :ןוגכ תוזוחא

 תולודגה תוישעת ןכו הנפירו ונבודב טפנ יחודיק .סאפסב גיטסול תחפשמ

 םיבחרנה תורעיה לא תבכר תוליסמ יתש וליבוה הנממש ,בוינשורבב

 יכו הביבסה לש רחסמהו קשמה חותיפל הברה ומרת ,םיטפרקה ירהב

 .הירופ יתלבו תשלחנ התיה םהידעלב

 6.0007מ הלעמל םהמש ,שפנ 8.000-כ לש היסולכוא התנמ בוטאינזור

 תילוטאק תינוויה היסנכל וכייתשהו םינטור םג וארקנש ,םיניארקוא

 30--20 OW ואצמנ ישוקב .םידוהי 2.000-כו םינלופ 100 ,תיראטינוא

onsשק תוגג ילעב םיבר םהמ ,ץעמ םייונב ויה הינינב לכו ןבא  

 .תכתמ תוחול י"ע וסוכ םירופס םיתב קרו םיפער לש תוגג םע םטועמו

  םיגלשה תרשפהמ ביבאב ואג רשא ,תורהנ ינש ןיב הרייעה תויהב

 ,םירומח Op ומרגש תונופטשמ בוטאינור הלבס ,םיטפרקה ירהב

 תוגלדמ תובהלה רשאכ תוקלד הרייעה תא ודקפ חיחצ ץיק יהלשב ךדיאמו

 וגהנ בוטאינזור ינקז .וברח ריעה לש םילודג םיקלחו גג לא גגמ עגר ןב

 .לודגה ןופטשה וא הלודגה הקלדה יפל ריעה תודלותב םיעוריא תונמל
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 האיכ ,תרדוסמ הליהק בוטאינזור ידוהיל התיה 18-ה האמב רבכ

 תועוצקמב ,ןפואו הרוצ לכב רחסמב וקסעתה םידוהיה .תידוהיה תרוסמל

 יתורישב ,תוכאלמה יגוס לכב ,םיאפורו ןידדיכרוע םשארבו םיישפח

 תימוקמה "הישעתה, ,תורכרכו תולגע לע וססבתה זאש -- הרובחתה

 ןתשפ יערזל שבכמ ,חמק תונחט 3 ,םימ-חכב תלעפומ ץע-תרסנמ הללכ

 .(םיססות) םילק תואקשמ ינרצי ינשו

 בורה תלחנ ויהש ,תוצירחהו למעה ,ללכ ךרדב עונצה םייחה חרוא

 יגהנמו תווצמ םויקו הרותה דומיל םלוכ לעו ,החפשמה תסנרפ ךרוצל
 ויתולעמ לע בוטאינזור לש ידוהיה סופיטה תריציל וידחי ורבח ,הרותה

 .וילגרהו

 .התביבסלו ונתרייעל םישדקומה ,םיאבה םיפדב האצמנ ךכל תודע

 רנק סחנפ
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 (סחנפ תשרפ ,אמוחנת שרדמ)
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 ם 7 3 ב ר

 גרעברעיוז-רהוא-רה הדוהי

 רלה ןהכה בייל-הירא 'ר
 "אתתעמש בש,, ,י'טיאולמ ינבא,, ,"ןשוחה תוצק,, לעב

 (1813--1745 ג"עקת--ה"קת)

 ,הרותה ירידא ,ןונבלה יזרא

 ,ארמגבו הנשמב ןיסירת ילעב

 - הרהטב םולמַש ,חכ ירובג

 .הרובג התשנו ךפשנ םמד

 ,םימורממ הטיבה ןונח

 םמד תיצמתו םיקירצה םד תכופשת

 םימחר אסכ לע בשוי ךלמ

 םימתכ רכעהו ךדוגרפב הארת

 (כ"ויל תוכלמ יגורה הרשע יטויפמ)

 וב הביבסהל עקרה תא תוארל ילבמ שיא לש ונקויד טטרשל רשפא י

 לעב לש ותמוק רועישב תוישיא ראתל רשפא יא יאדובו ,אצמנ אוה

 בוטו ,רציו דמל ,לדג ,דלונ וב הפוקתה תא ריכהל ילבמ "ןשוחה תוצק,

 הפוקתהו ,רציו יח הב הפוקתהו עקרה תא ראתל תצק בכעתנ םאב השענ

 תורומתבו תוערואמב הרישע התיה הרשע הנומשה האמה תפוקת ,איהה

 .םידוהיה ייחב ןהו הלוכ תושונאה ייחב ןה

 לכב היצפיצנמאה תעונת הטשפתה 18-ה האמה לש הינשה תיצחמב

 תנשב ינשה ךירדירפ ךלמ תזרכה םע .העיגה היסורפו הינמרגל םגו הפוריא

 רטשמ י"ע דיחיה ןוטלש תפלחהו טרפה שפוח לע "טספינמה, תא 0

 טאל-טאל .הבוטל היסורפו הינמרגב םידוהיה ייחב הנפמ םג לח ,יטרקומד

 .תידוהיה הליהקל םג רודחל ולחה הלכשהה ינצינו וטיגה תומוח וצרפנ

 ,היברומ תודהי תוליהקל םג כ"חאו הירטסואו הינמרג תודהיב םדוקמ

 .היצילגו ןילופ ,הימהוב

 תולפשה ,בר לבס ןילופב םידוהיה לע ואב הרשע הנומשה האמב
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 ורג םהבש םירפכבו םירעב תויולפנתהו תוערפו םד תולילע ,תוער תוריזגו

 ינש דצמו ,דחא דצמ םייניארקואה "םיקמדייהה,, םהילע ולפנתה .םידוהי

 םהירוגמ תומוקמב לארשי ינבב maw ושע ולאו ולא .תינלופה "הטכאילש ,ה

 | .םד ילחנב תובר תוליהק ועיבטהו

 לש "תוצראה עברא דעו, תא תינלופה הלשממה הלטיב 1764 תנשב
 ןהו ישיאה יטופשה ןבומב ןה םהידיב םידוהיה ינינע לכ תא זכרש םידוהיה

 דעו, ומכ לקשמ לעבו לודגהו רכומה דסומה לש ולוטיב םע .ירוביצ ןבומב

 זא דע םידוהיל היהש ימונוטואה רטשמה תודוסי ופפורתה "תוצראה עברא

 .תידוהיה הרבחה ייחב ןווינו הדירי ימי ואבו

 חורה ייחב הדירי םג האב םעה ינומה לש תירמוחה הקוצמה תובקעב

 הקמעל הרותה תעידיו ךלהו תחפ םינדמלהו םידמולה גוח .םעה יטושפ לש

 םייורשו הסנרפ תגאדב םידורט ויה םינומהה .הלוגס ידיחי תלחנל התיה

 עורג .הכלהו הרות ירבדב קמעתהל תורשפאה םהל התיה אלו ןוגיבו רעצב

 ידוהיה רובצהמ םיקחורמ ויהש םיירפכה םידוהיה לש םבצמ היה םלוכמ
 אל םהינימל "תואיבצ יאתבשו, תויחישמה תועונתה לש ןולשכ רחאל

 תפחרמה "הלבקה., ,םידוהיה ינומה בלב תוליסמ ןירותסמה תרות םג האצמ

 דוסה ילעב לש םייחה יגונעתמ תושירפהו תונגפסה .םינוילעה תומלועב

 ןומהה שפנ .םידורמו םיאכודמ .םירוסי יעבש םידוהיה בל תא דוע וכשמ אל

 בלה תא םמחתש הטושפ הנומאל ,שדח ינחור ןוזמל הקקותשה ידוהיה

 .םיברה ויתורצל אפרמ אצמי ןעמל וחור תא םמורתו

 תיחרזמה ןילופ תולילגב התלעו החמצ הלאה םימרוגה לכ ךותמ

 ,טושפה שיאה לש וכרע המירהש ,השדח העונת זאד הירגנוה-הירטסואו

 .תודיסחה תעונת יהוז .ידוהי אוה רשאב םעה שיא

 םעה ינומה ול וארקש יפכו רזעילא ןב לארשי 'ר אוה הללוחמו הרצוי

 םתייתנו הילודופב דלונ רשא ,(1760-1700) (ט"שעבה) "בוט ow לעב.

 כ"חאו היצילגב ידורב י"ע בשייתה ותנותח ירחאו וירוהמ ןטק דלי ודועב

 ינומהל הלגתנש דע ,ונל םיכומסה םירפכה דחאב בוטאינזור תוביבסל רבע

 .םעה

 הוחא הבהאל 'ה תאריל םינומהה תא ,םעה יטושפ תא בריק ט"שעבה

 לעבכו ןדמלכ ,רישעכ ינעכ ,םהלש יברל ביבסמ וטקלתה םינומהה ,תועירו

 םעה תא דחאלו טקלל חילצה הזבו 'ה ינפל םיוש ויה םלוכ .טושפ הכאלמ

 .םירישעהו םינדמלה ןיבו םעה יטושפ ןיב ,ערק ינפל דמעש

 םינוויגלו םינוש םינוויכל תודיסחה תעונת הפעתסה ןמזה תצורמב

 המ קר אלא ,תודיסחה תעונת לכ לע טורטורפב דומעל ןאכ יתאב אלו םינוש

 .ותפוקתו "ןשוחה תוצק, לעב לע :ונלש אשונל עגונש

 יעיבר רוד ,רלה ףסוי 'רל איצילגבש שולק ריעב דלונ 1745-ה"קת תנשב

 םינבה תשולש pan ישילש ןב ,רלה ןמפיל בוט-םוי 'ר ,ט"וי תפסות לעבמ

 ותופירחב דליה ןייטצה ותונטקב .בייל-הירא לארשיב ומש וארקו תחא תבו
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 וידומילב הלוע בייל-הירא רענה יכ םיימוקמה םידמלמה וארשכו ותונינשו

 םידמלמה וטילחה ,הרותל ונואמצ תא תוורל םילוכיה םידמלמ ןיא םוקמבו

 עדונה ןואגה לצא הרות דומלל ןטקה ונב תא חולשל ןהכה ףסוי 'רל עיצהל

 תעדל ונל יאדכו ,ארגיא םלושמ 'ר ,ץינימסיט הבורקה הביבסהמ םיברב

 ןכל .ודלח ימיב .ותוגהנתהו ותרות תא ןהכה בייל-הירא 'ר ונבר קני ימ לצא

 עשתמ תחא ,ץינימסיט לש הבר ,םלושמ 'ר ובר לש ותוישיא לע בכעתנ

 הרותה ירואמו ילודג לש םבר םג היה אוה ,בובל לילגבש תולודגה תוליהקה

 ay" ילתפנ יבר ;גרובשלקינ לש םבר ,טנב יכדרמ יבר : םינואגה םינברה

 ,םימואת-לקנרפ ךורב יבר ;ץישפור ידיסח לש תלשושה יבא ,ץיבורוה

 ,ירטס לש כ"חאו אסיל לש הבר םואברברול בקעי יבר ;קינפיל לש הבר

 ."תעד-תוח, לעב

 ילודגמ דחא ,תאז לכבו םידיסחל ףירח דגנתמ היה םלושמ 'ר ברה

 ורפסב ראתמ ,"םייח םימ ראב, לעב ץיבונר'צמ םייח יבר ,ונמזב םידיסחה

 ריבא ,רודה תפומ, רותב ףירחה "דגנתמה, תא ."הליפת רעש, ינשה

 ,םלוע רוא ,הרותה רש ,יתימאה ןואגה ,וישרפו לארשי בכר ,םיעורה

 ."לארשי תראפת תרטע .הרוהטה הרונמ ,הריאמה הירלקפסאה

 ריעב תחא םעפ בוט םש לעב לארשי 'ר הארשכ יכ תרפסמ הדגאה

 ,םינש עברא ןב דלי (םלושמ 'ר לש ויבא) ןושמש 'ר לש ונב תא שטאשטוב

 : וילע mayan לכל רמאו הנפו דליה ינפב לכתסה

 אל רשא םימורממ הליצא ,השדח המשנ ול שי הז דלי ,וארו וטיבה,

AMA(ןומימ .ל.י "האמה ירש,) "תורוד המכמ הזה םלועב הומכ . 

 הלודג ריע התיה םהה םימיבש ,ץינימסיט ריעב בשי םלושמ 'ר ברה

 םידימלת דימעהו םיברל הרות ץיברהו ,ץינימסיטל הכומס התיה בובלסינטסו

 -- םשד תונברה לוע תא וילע לבקיש תוליהקה יסנרפ poy ונפשכו /הברה

 םרגו הרקמ אבש דע הרות ץיברהו בשי םינש עבשו םירשע ךשמב .ברס

 .גרובשרפב תונברה תא וילע לביקו םוקמה תא בזעש

 ,אבצל סייגתהל לארשי ינב תא םג בייחל תוכלמה רבד אצי אוהה ןמזב

 לכב רוסמל התיה תבייח ,היצילגב תוליהקה רתיכ ץינימסיטב םידוהיה תליהק

 py םילעהל םיליגר ץינימסיט יסנרפ ויהו .אבצ ישנא לש רפסמ הנשו הנש

 .ץראה ימעו תוטוידהה תא אבצל םמוקמב ורסמו םימכח ידימלתו הרות ינבמ

 יתבב םהילע זירכהו תופיקתה לכב הלאה םיסנרפה דגנכ אצי םלושמ יבר

 יבר היה ךכו "םייקנ םד יכפוש ,תושפנ ירכומ, םה יכ ץינימסיטבש שרדמה

 : ולוקב םהילע םיערמ ,ולש הליהקה יסנרפב ףזונו המיבה לע הלוע םלושמ

PN,לארשי לכ ,ןידב םינפ אשמ , mandםייקל םיווצמ םלוכ ,ח"ת  

 םייוסמ רפסמ קר ונממ תשרוד הלשממה םאו ,אבצל סייגתהלו "אתוכלמד אניד

 תויהל םירשכומה הלא לכ ןיב תולרוג ליפהל ונא םיכירצ זא יכ םישנא לש

 דחא םג אולו היהיש ימ היהו .לרוגה וילע הלעיש ימו לארשיב אבצ יאצוי

 ."אבצב תורשל תאצל בייוחמ והירה רודה ילודגמ
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canםלושמ  pepםג, :עבשנו  ovקחצי ידיחי ינב לע לרוגה הלעי - 

 .(ןומימ .ל.י "האמה ירשע) ."אבצל ימצעב ותוא רוסמא הדובעה והילא

 ונממ ,בוטאינ'זור לש הבר ,שולקמ רלה בייל הירא לש ובר היה הזכ

 .גפס ותרותו דמל

 תבשל שולקמ ןהכה בייל-ירא יבר תא בוטאינ'זור יסנרפ ונימזהשכ

 הליהקה יכ ול חיטבהל המ הברה םהל היה אל .םתליהקב תונברה סכ לע

 ןיי תגיזממ םבור ,הליהקה ינב םמצע תא וסנרפ ישוקבו הנטק התיה

 הלכי אלו הליהקה התיה הינעו הנטק .םוקמל םוקממ רקבו ןאצ תורבעהמו

 אל ןכל הרות ילודג ויה אל םוקמב ,הליהקה לש הבר תא דובכב סנרפל

 וידומילל רסמתהלו טקשב תבשל היה לוכיו תובושתו תולאשב והודירטה

 םעפש םירפסמ .הבהאב לכה לביקו תוקחדו רעצ ייח יח .עירפמ ןיאב

 בשוי אוהשכ והואצמ ,הלאש וזיא ותוא לואשל םיתב ילעב וילא וסנכנ

 אל וידהש ותכימשל תחתמ וידה לש תסכהו וירוביח תא בתוכו ותטימב

 .ורדחב ררשש רוקהמ אפקי

 ירבד אלמ לבא עונצ רפס היה םילודגה וירוביחמ וירוכיב ירפ תישאר

 ןאכ .ןירותסמו הלבק ילעב ,ןוילע ישודקו תועד יגוה לע הבשחמו תוגה

 םלוע ינינעב תבחרנ הפקשה לעב םא יכ הכלה שיא קר אל ונינפל םיאור

 שודקה י"ראה ירבד לשמ ןיטוטיצו תונויער ,היפוסוליפ ירבד ,ואולמו

 .םינוילע תומלועו הלבק ינינעב

 תוטיש עבשב םישודח "אתתעמש בש, ורפסל רבחמה תמדקהב

 םירבחמה ילודג לצא גוהנכ הליחתמה םיפד ו"ט לע תערתשמה ,דומלתבש

 .ב"א יפל םיקרפ םיקרפ כ"חאו ארובה חבתשיו דחאה ךרבתי :'יוה םשב

 הבשחמו תוגה ירבד ,םיבגשנ םייללכ םירבדב ןדו ולש תואב ליחתמ קרפ לכ

 תויהו בוטאינ'זורב ובשויב הזה רובחה תא בתכ בייל-הירא 'ר .הכלהה לע

 וריאשהו דימ רואל ואיצוהל לוכי היה אל דאמ קוחד היה יפסכה ובצמש

 ךכו םינוש םינוקית םע סופד תיבל ושיגה וימי ףוסב קר .ולצא םיבותכב

 :רפסה שארב בתוכ אוה

 ינבאו ,תורחשו תודליה ימיב ידועב והיתרביח הזה סרטנוקה,

 ימי בטימ לע יתסח רשאמו ,יתירי הרי word יתויה םרט ויתוניפ

 םימעפ יכ םגו ,הלא םימיב וב יעיגיו יחרט בר לע יתמלחו ,ירוענ

 רואל ואיצוהל יתעדיו "ןשוחה תוצק, ירפסב והריכזא רכזה הברה

 ,ישדוחל רכבי יכ דאמ יל םיענ ,הז רוביח יניעב רקי רשאמו .םלוע

 ".יבבל תומיזמ ירפ ירוכב תישאר אוה יכו
 תיב אוה יכ ,םיקלא עשיב םיבר ורואל ותואו ,איה רעצמ יכ םאו

 תוכלהב םישגפנ םיריבכ םיכרצנ םינינע ללוכ ,בצונ ס"שה תוביתנ

 ."ךרבתי 'ה תרזעב םיליכשמה יניעב אצמי ןחו תומוצעו תוקומע

 וניעב רקי רשאו, ומצעב הזה רפסה תא ךירעה המכ ונא םיאור ןאכמ

 ,"ןשוחה תוצק,ה יתכלהה ילטנמונומה ורפס תא אל ,אוה שיגדמ "הז רוביח

20 



 הזה עונצה סרטנוקה תא םא יכ ךירעמ אוה ,םויה דע ארקנ אוה ומש לעש

 תוקומע תוכלהב םישגפנ םיריבכ םיכרצנ םינינע ללוכ, וירבד יפלש

 ."םיליכשמה יניעב אצמי ןחו תומוצעו

 .והוארק "אתתעמש-בש, םשבש הז ורפס לע אוה ותכרעה ונל הקיפסמ

 ליחתהו "ןשוחה תוצקה, ירקיעה ורוביח תא םג רביח בוטאינ'זורב

 ותוחא לצא המ ןמזל םשל רוגל םג רבע הז םשלו בובלב ותספדהב לפטל

 .טרופפר הדוהי המלש -- ר"יש עודיה ירבעה ררושמהו רפוסה וסיגו

 בזעש םינש ירחא וסיפדהש "ןשוחה תוצק, רפסה תמדקהב תוארל רשפא

 ובשויב תעכו תוקחדבו רעצב בוטאינ'זורב יח אוה ךיא בוטאנזור תא רבכ

 .ודירמו וינעב ותביש ימי םירוכז ןיידע .היוצמ ותסנרפש הלודגה ירטסב

 : "ןשוחה תוצק, רפסל ותמדקהב אוה בתוכ הכו

 יכלמ םיבורכה בשוי ,םדק ימשב בכור ,םדק יהולאל הוחתשא,

 יתכלהתה רשא יתובא ןעמל ,םדור ריעצ ילע ךדסח תלדגה ,םדקמ

 ,ונחנת ךתצעב ,םירוד רוד חרי ינפלו ,שמש ay ךוארי .םימתב ךינפל

 םינמאנו .םיער םיאלחמו ,ינתטלמ רבדמ ,ונתלצה ברחמ ,ונתנז בערב

 חצנלו ,וננתנ אל תומלו ,ינרסי רוסי .יניע התאר הלא לכ ,ינתילד

 ."ינושטי לא

 "יניע התאר הלא לכ, .שממ םא יכ ,זורח םשל הפי הצילמ םתס אל ,ןכ

 ותבש ימימ םימיענ תונורכז "ינרסי רוסי ,ינתלצה ברחמ Yanmar ברעב,

 .בוטאינ'זורב

 ובצמ לע רבחמה שפנ תוכפתשה שממ איהש ,ותמדקה תא םייסמו

 ,MSP“ הזה רובחה ow יתארקי, .ןינעל הרעהב רבעב וב יח היהש קוחדה

 .'זנכ םילתלתו ויתוצווקמ הרות ישודח יכ םגו ונינע ow לע "ןשוחה

 ילכלכה ובצמ ללגבו 'א קלחה קר ח"מקת תנשב בובלב ספדנ רפסה

 וסיפדהו רובחה לש 'ב קלחה תא םג סופדל איבהל ודבל קיפסה אל השקה

 הנש ותואב ,דחיבו ,ןהכה דוד 'רב יכדרמ-רשא ודכנ ו"פקת תנשב בובלב

 ."רזעה ,JAN לע "םיאולמ ינבא, ינשה ורובח לש 'ב קלח תא םג

 :"םיאולמ ינבא, רפסל ותמדקה ירבדב דכנה בתוכ הכו

wy...ןעמל ,לארשיל ותרותו בקעיל ויטפשמ  wwתוחרוא  

 ונל םיקה רוד לא רודמו .ונבזע אל ונדורמו ונינע ימיב םג ,םייח

 דוע התע םגו .םיניעל ונל היהיו הרותה תרמשמ םירמושה םיעישומ

 ר"ומדא ,ונקז דובכ תא ברו עישומ ונל חלשיו ,ונברקב 'ה חור היה

 רח"מע"ב ע"יז ןהכה בייל-הירא ר"רהומ ה"בכשר יתימאה ןואגה ברה

 רואמ .וארקי וילא ץראה הצקמו ותמרחמ לבת הריאה ,ש"שו ח"הצק

 ינקז וארק רשא ומש הזו יתגנעתה ודובכ ויזמו ,עיפוה ילע ותמכח

 ןבאמ רזנ ינבא םתויהל ול האנ ומשו "םיאולמ-ינבא, ל"ז רבחמה

 תומשו רבחמה םש ללוכ י"נבא תבית יכ םגו בוט לכ םיאלמו רזעה

INףסויי לסי'נ ן'ב היר'א : הזכ ,ןדע ותמשנ ויבאו ," 
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 -הירא 'ר וילא ףריצ 'ב קלח "םיאולמ ינבא, רפסה תא רבחש ןמזב

 : ל"נה ורפסב בתוכ הכו ןהכה הדוהי 'ר ויחא לש ורובח םג ןהכה בייל

rod...»סרטנוק, ופוסב יתגצה והשעמו הזה רובחה תכאלמ תומילש  

 ימיכחד ינייבוט יחוחנ חיר יחא לש ונימיו ודי החפט רשא "תוקיפסה

 ."'ח"מקת ח"ימצת לארשי ןרקו :תנשב ו"ש ןהכה הדוהי ר"הומ

 : םירפסה לש םרבחמ היה ןהכה הדוהי 'ר ,"ןשוחחה תוצק, לעב לש ויחא

 ,קימעמו רקוח היה אוה ,מ"וח ע"ש לע י"רכה תמורת "תוקיפסה סרטנוק,

 םינב ,ךרובמ םירשי רוד ריאשה ,הרשי הרבס לעבו ףירח bow לעב

 .םיגלפומ םירישעו םילודגו םינואג ,םינתחו

 שטקנומל רבע כ"חאו הירגנוהב ,שלס תליהקב ד"בארכ שמיש הלחתהב
 .ט"מקת תנשב רטפנ םש טגיסל םשמו

 "סרטנוקה, לעב ויחאו "ןשוחה תוצק, לעבש תורמלש ,לרוגה הצר

 יכדרמ-ףסויו PNA םהירחאו שיווייפ ונבו ןהכה יכדרמ ףסוי ח"וי לכו

 אקוד ,םיפירח םידגנתמ םכוניחמו םעבטמ ויה םלוכ בייל-םייחו הדוהיו

 הנטק הריעב הרוקמש השדח תידיסח תלשוש הדסי הלא לש םהיצולח אצוי

 אקניפסמ ר"ומדאה .הזה םויה דע אנהכל ןהכהמ םמש תא וכפהו אקניפס

 'אצוי םלוכ -- דועו דועו םילחנו האורה רפכמ אנהכה ןכו קרב ינבב רגש

 םייח 'ר םהמ דחאמ ,שולק יאצוי ,תיחרזמה איצילגבש םיפירחה םידגנתמה

 .ל"צז ןהכ הדוהי 'ר 'פשמ ,ותחפשמ לע תובר תועידי יתלבק םילחנמ אנהכ

 "ץימחה, ןהכה הדוהי 'רב ףסוי יכדרמ 'ר ז"אא יכ יל ריעמ אנהכ םייח 'ר

 רגה לדנמ םחנמ 'ר קידצה ר"ומדאה לש קהבומ דיסחל היהנו וימי בורעב

 לש ותרוק לצב ףפוטצהל בוסוקל עסנו תונברה אסכ תא בזע ,ע"יז בוסוקמ

 .םש ap לע "להא, POR ונבו ד"צקת רדא 'ב םויב רטפנ םג םש 'זנה קידצה

 בוסוקב הצרא יתיילע תארקל "הרשכה,ב יתויהב ידלח ימיב יתעדי ול

 לכ הבצמהמ קיתעמו ימוקמה ןימלעה תיבב ולש ןויצל רס יאדוב יתייה

 סורה לכה .ןבא לע ןבא בוסוקב הראשנ אל תעכ .וירחא ובתכש םיחבשה

 .טילפו דירש םידוהיה תלהק רכזמ ראשנ אלו ברח לכהו

 יחש "תוצקה, לעב לש קוחדה ילכלכה ובצמ תא ליעל יתנייצ רבכ

ONרושק היהו םוקמה תא בהא לבא ,בוטאינזורב ינועו רעצ  AQוב יכ  

 ןמזב וליפא .עירפמ ןיאב טקשב דובעל ול ונתנ ,וירוביח בור תא רביח

 יסנרפ וילא ואבשכו "ןשוחה תוצק, לש ורבחמ רותב םיברב םסרפתהש

 הלודג ריעב ראפ ןהכל םדיב תונבר בתכ םע הכומסה ירטסמ הליהקה

 הלעו םילדה ויצפח תא זרא .םתעצה תא םהמ לביקו םימכח ידימלת לש

 הליהקה ינקסעל אוה הנופ הלגעה לע בשוי ודועבו ירטסל עוסנל הלגעה לע

 תאז-לכב, : ןושלה וזב םהל רמאו ונממ דרפהל ואבש בוטאינזור לש הנטקה

 ."ראשא לדה ירכש לע יל ופיסות םאב .םכלצא ןאכ ראשהל ינוצרב

 .הנעמ אלל הראשנ בוטאינזור לש הליהקה יסנרפל ותינפ

 ידורב לש הבר תוילגרמ ןמלז-םירפא 'ר ןואגה עסנ םעפ :םירפסמ
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 םוקמב רבוע ינא, :וישמשמל רמא .בוטאינזור הרייעה ךרד רוקב הזיאל

 ךותבו ,לדה ותיבב ורקבל אב ."ותיבל רוסא אלו ןואגו קידצ לש וירוגמ

 ,ז.א 'ר ןואגה חרואה בשח ,בייל הירא 'ר חנאנ תוילגרמ .ז.א 'ר Oy החישה

 ודובכ המ לע" :ותוא לאשו חנאנ אוה ירמוחה ובצמ לפש לעש תוילגרמ

 ול יכ ,ושפנב רעשא הנה" :בייל-הירא 'ר ול הנע ."?ול רסח המו חנאנ

 ריבג לש ודובכ יפל היה אל יאדוב ,םכח דימלת היה אלו לודג ודובכ היה

 תולפש תאז ןיאה .ינרקבל יתיב ומכ לפש תיבל ילא אובל ותומכ רידא

 ."חנאנ ינא הז לע ? הרותה

 הולשב בשיל שקיב .הסנרפה לוע וילע הרפש םנמא ירטסב ובשויב

 םידיסחחה <n לש םזגור וילע הצפקש דע וישודיחלו וירוביחל רסמתהלו

 םידיסחה ןיב תוזע תומחלמו תוחור תורעס תפוקת -- הפוקתה .םוקמבש

 אנליומ ןואגה לש (1772) RNP“ לוקהמ, וידה השבוי אל דוע .םידגנתמו

 ינבר לש םרחה רבד עיגי םהילעש תוליהקה יסנרפ לכל ארקש א"רגה

 ןומט םנווע יכ "תעגמ לארשי דיש דע םידיסחה תכ תא ףודרל; אנליוו

 ."תחפסכ םה םישק יכו םבחב

 לש הבר IPN אביקע 'ר OX .המוציעב תודיסחה דגנ המחלמה

 דגנ; םוחלל דודיע אוה לבקמ ,גרובשרפמ "רפוס-םתחה,מ טגו ,אנזופ

 לע דיפקמכו הכלה שיאכ ,ומצעב אוה ."תווצמב םילזלזמו הרותה לוע יקרופ

 אלש םידיסחה תכ לש םתוגהנתה תא לובסל לוכי היה אל ,הרומחבכ הלק

 ירטסב ןאכו .בוטאינזורב הולשבו טקשב ובשויב בורקמ םריכהל קיפסה

 םהיגהנמו םהיתוכילה תא לובסל רבכ לוכי וניא אוהו האסה תא ושידגה םה

 אוה טילחמ קומע רעצבו סעכ בורבו ,תודיסחה ח"ע ע"ש ינידב םילזלזמה

 .ומוקמב םידיסחה תכ לע אתמשו םרח זירכהל ירטסב וניד תיב םע

 קסופהו ןדמלה ,ונימיב תידב"חה תודיסחבש יראה בתוכש המ הנהו

 'ך ברה םיבר הכלה ירפס דועו תידומלתה הידפולקיצנאה py ,לודגה

 לעב תמחלמ לע ,350 ףד ,"םידיסחה ירופס, ורפסב א"טילש ןיוז ףסוי-המלש

 .םידיסחה תכב "ןשוחה-תוצק,

 ."השמב ידבעב רבדל םתארי אל עודמ,

 תמחמו "ןילבולמ הזוחה, קידצה לש םידיסח הברה ויה ירטס ריעבי..,

 ברב דובכ םידיסחה וגהנ אל םידיסחה ןיבל ברה ןיבש תובבלה דוריפ

 we ברל תוארנ ויה םידיסחה תוגהנתה יכרד רשאבו "ארתאד ארמה"

 ולוקל ועמש אל םהו ,ןכ תושעל אלש םריהזה .ךורע ןחלושה תא תודגונ

 ןחלושב ראבמכ ,אנידש ןנברד אתמשב םתוא הדנ אוהו ,ודובכב ועגפו

 םהמע אובלמ ורהזנ םיתב ילעבו םעה ןומה .םוי םישולש תגהונש ךורע

 ךשמל אתווצב דחי םלוכ עוסנל וטילחהו םידיסחה וצעיתנו ,אשמו עגמב

 .אתמשה ןמז רובעי םייתניבו יברה לא ןילבולל הז ןמז

 תומש לש המישר יברהל איבמ היה שמשהש ,גהנמה היה ןילבולבו

 וילא אורקל ימ תא רמוא היה יברהו "םולש" לבקל שדחמ ואבש םישנאה
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 "םולש" תלבקל וניתמי יכ ,שמשמל יברה רמא ירטס ישנא ואבשכ ,המינפ

 עקפת ובש םויה דע שממ ןווכמ הזה ןמזה היהו ,םימי המכ דועו םיעובש

 .אתמשה

 "השמב ידבעב רבדל םתארי אל עודמו" בותכה לע : םהל רמא יברהו"

 ,ידבע וניאש י"פעא -- השמבו ,השמ וניאש י"פעא -- "ידבעב* : י"שר שוריפ

 המ -- ידבע וניאש השמ לבא ,ןבומ השמ וניאש ידבע :םלועה םישקמו

 mms יתש שי לארשיב : הנווכה וז לבא -- ? וינפמ וארייש ולדוג המו וסוחי

 לש הביט .ןמאנ דבעכ וב םיקובדו םיקובח .םשה תדובעב םיקסועה תכ

 אוה ,והתשמבו ולכאמב ,המיקבו הביכשב ,הבישיבו הכילהב וז תוקיבד

 עגר לכב תוקיבדב ידבע וניא וליפא -- הלגנב רודה לודג "השמב" :ורמאש

 וליפא DAN ותדובעב קיידמו הרותב תורתסנה קסועב -- "ידבעבו" ,עגרו

 ברה ןכ-םאו !אריל ךירצ םהינשמו תילגנה הרותה תולדגב -- "השמ וניא

 ."וינפמ םתארי אל עודמ" ,הלגנב רודה לודגו הרותה רש אוהש םכלש

 לארשי ינואגמ דחא לש תישפנהו תינחורה ותוהמ תא רידגה וירבדב

 .בוטאינזורב השע ארתאד ארמכ וכרד תישאר רשא ט"יה האמב

 .לארשי-ילודגל ויהש ,הברה םידימלת דימעה ירטסב ןידמ לע ובשויב

 ןואגהו אצינשיו ק"דבא ץישפיל בייל-הירא 'ר ןואגה :םהבש םיעודיה ןמ

 ,הבר תופירחב ונייטצה םיברב עימשהש וירועיש .רימזוצ ליזנע רשא 'ר
 | .רבד-םשל התיה הזרפנה ותואיקבו

 .אבה רופסמ דומלל רשפא ורשויו ותוישיאל ינייפא וק

 היה "ןשוחה-תוצק, לעב לש ויקספו ותעד לע גישמהו קלוחה עודיכ

 הברהב ונממ היה ריעצ םנמא ,םיוברברול בקעי 'ר "תעד-תווח,ה לעב

 ."ת"וצקה, ירחא ירטסב תונברה סכ לע םג כ"חא בשי רשא אוה םינש

 בובלסונטסמ לצרה 'ר ,לודג רישע לש ותב ay ןתחתה nyt“ תווח,ה לעב

 בלסינטסמ ."תעד-תווח,ה תא רביח םג (ow בלסינטסב בשייתה הנותחה ירחאו

 רודה לודג ,רגיא םלושמ 'ר לצא הרות דומלל הכומסה ץינימסיטל yoru היה

 ץלאנ רחסמב חילצה אלש ירחאו ןיי רחסמב קסע הלחתהב .איהה הפוקתב

 ."תוצק,ה לש ותדלוה ריע ,שולקב כ"חאו ץשירטסנמב תונבר תעצה לבקל

 ?pion ארתאד ארמה תיבל רסו שולק תא רובעל "תוצק,ה לעב ןמדזה םעפ

 התלעהו ףתרמל הדריו חרואה תא דבכל התצר תינברה .לבוקמכ דובכ ול

 לע תינברה הלצנתה ,קבואמ היה קובקבה ."דעמ, הקשמ קובקב הדיב

 םיפסכ תאוולהב תקסעתמ תינברה יכ תוצקה לש ונזואל העיגה העומש .הז

 תיחקפ התיהש תינברה לבא "?תיביר pax הז ילוא, :הל רמא .תיבירב

 ."ערה ןושל pax הז ,ברה דובכ ,אל, :דימ ול התנע רבח תשאו

 בקעי'ר, ארקנ אוה המש לעש אסילל "תעד-תוחה, לעב רבע שולקמ

 בוש רזח םיימוקמה םידיסחה תכמ לבסש תופידרהו תורצה ללגב ."אסילמ

 תנשב רטפנ םש .ירטסב תונברה סכ לע םייתנש ךשמל הלע םשמו שולקל

2, 
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 ץראה תיחת ןוזחו רודה ילודג םהיניב הברה םידימלת לדגל ברה הכז

 ינושארמ כ"חא ויה םהש רשילק לאומש 'רו רכמטוג והילא 'ר ,ןויצ תבישו
 ןינעל םשפנ תוריסמו םתוקתו םנוזח ללגבש םינורחאה ולא וכז .ןויצ יבבוח
 רשא תא השעמל הכלה םימישגמו םהידימלת-ידימלת ux Davy ws תביש
 לש טטרב םינושארה רודה ירואמו ילודג םתוא ונא םיריכזמ .ומלח םה
 ימייקמ תויהל םייואר היהנש ךרבתי 'ה ינפל םיללפתמו הבהאו השודק
 .םימחולהו םימלוחה תווקת

 ,וז 'פשממ םיחאבש ןטקה גרברעיוז השמ 'רב לשימ-הדוהי ירבד הלא
 ףסאו טקל רשא אוה .הלודגהו תפעוסמה החפשמה לכמ הטילפה תיראש
 .ןשוחה תוצקה לעב לע ובתכנו ורמאנש םירבדה םתוא לכ ץביקו
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 בוטאינזור לש ןורחאה הבר
 רנצמ ONIN ףסוי 'ר בוה

 ,רזיוו השמ 'ר םעפ עיפוה ל"ז אבא תיבב םימי לוע יתויהב ,ינרכו

 ,ונתוחמ היה ל"נה השמ 'ר .ל"ז םהרבא יחא תיולב בוטאינזרמ טחושה

 ןרעטש ןועמש-ףסוי 'ר וסיג תב ,הכרב תא חקל הדייז 'ר ונבש תויה

 ןיב הלודגה תקולחמה רבדב ל"ז ירומ יבא ינפל תוצעיתהל ואב םה .השאל

 רבדב טור דוד 'ל ב"ושה ןיבו ל"נה רזייו השמ 'ר ןיב :בבוטאינזורב םיב"ושה

 'ר ונלש ןיידה תא ריקוהו ריכה ל""ז יבאש תויה .םוקמב הטיחשה תקזח

 םיכוסכסב עודי ררובו דאמ חקפ ידוהי רותב ל הא צנ ע ב ענ רעטלא-לאיחי

 לבקל ול עיצהלו ל"נה ד"בארל ותא תשגל ב"וש השמ 'רל עיצה ,םימוד

 .תקולחמה ןינעב ב"וש השמ 'ר םעטמ ןעוט תויהל וילע

 היה ,רגצמ ברה ,להצנבנ רטלא לאיחי 'ר לש ודכנ יכ יתעדיש ןוויכמ
 אל תונברה סכל ותריחב לעו וילע םיטרפה לכו ונתרייע לש הברל כ"חא

 דכנו ברה לש וסיג ,להצנבנ לאומש 'ר לש ותיבל רוסל יתטלחה ,יל םיעודי

 .וז הרומח איגוסב רבסה ויפמ עומשל ,ד"בארה

 ,בובלסינטסמ העודיה להצנבנ תחפשממ ידיחיה דירשה ,וילא יתאבשכ

 ןורחאה הבר רנצמ ברה וסיג לע םיטרפ ונממ לבקל מ"ע ,ביבא- לתב nyo רגה

 "לאיחי תחנמ" םשב ת"וש רפס םירפסה ןוראמ הלה איצוה ,בוטאינזור לש

 הבושת א"ק ןמיסב יל הארהו לק"צז להצנבנ רטלא לאיחי 'ר אוה ורבחמש

 ,הרות-ןיד ,טור דוד 'רו רזייו הדייז 'ר םיטחושה ןיב ת"דה ןינעב תטרופמ

 בקעי 'ר ריעצה ב"ושהו םיב"ושה הדייזו השמ 'ר דצמ ןעוטה היה רבחמהש
 דוד 'ר ב"ושה םעטמ הלביט 'ר אלקודמ ןואגה ברה ינשה דצמו ,ןאמכאה

 .גרעבנרעטש והיעמש 'ר לשימעשפ לש הבר היה םהיניב ישילשה .טור

 תואתכמסאו םיקומנ העשת להצנבנ ברה איבמ ל"נה ת"וש רפסב

 תיצמת ןאכ ירהו דוד 'ר ב"ושה לש ויתונעט תייחדל וקספו וירבד קודיצל

 : ןינעה

 ותבושת תא להצנבג רתלא-לאיחי 'ר איבמ א"ק ןמיסב ל"נה ורפסב

 :ןמקלדכ בוטאינזור לש הברל בתכמ תרוצב תקולחמה ןינעב

 .בי'צרת בשיו 'א ה"ב,
 ,א"טילש ןראק יבצ הדוהי הומת"שכ וכב"וח ג"האמה ברה ידידי דובכל

 .בוטנעזאר ד"באר

 ףא ,בוטנעזאר ק"ד םי"בושה ןודנ טפשמל תואסכ יתבשי רשא רבדב
 'רו בקעי 'ר :םיב"וש ינש ינה םע עודיה םעטמ הרואל ד"ספ אצי אלש

 : דוד 'רמ ב"ושה תקזח ונק רשא הדייז

 ןמכאה בקעי 'ר םיבושה ינשל רכמש ,תמא ןעוט דוד 'ר ב"ושה .א

 ההשו אלשימערפ ריעב לבקתנו בוטנעזור ריעב ותקזח רזייו הדייז 'רו
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 תמחמ ךא ,ב"צרת ןושח דע א"צרת טבש שדוח ןמ ב"ושה תכאלמב םש

 הריכמהמ רוזחל הצורו הזב אוה סונא ןאכמ התריד רוקעל הנוצר ןיא ותשאש

 םג רוזחל הצור ,עיצאנגיזער ןתנו להקהל לחמ רבכש ףאו ,תועמה רוזחלו

 ולבקתג רבכש ףא ,םתדובעמ םי"בושה ינש וקלסיו שדחמ םש לבקתישו הזמ

 דצמ ררבנה דבכנה ג"הרה תעדו -- םי"בושה תודובע םידבועו להקהמ

 ומע עסיל הצור APN ותשא יכ ,אוה סוגאש תמחמ wy ןידהש דוד 'ר

 ךליל ויתועקרק רכומב 'ג י"עש ז"ר י'יס מ"וחב ראובמד 'אכו אלסימערפל

 אנדמוא םעטמ הריכמה לטבתנש המש תולעל ךרדה ענמנו ינולפ םוקמל

 ןודנה ןיא דע"פל ךא ,השענ אל ירהו ינולפ רבד תושעל ידכ אלא ,רכמ אלש
 .םימעט המכו המכמ ללכו ללכ םשל המוד

 תורוקמ לע םיססובמו םיטרופמ םיקומנ םימעט העשת רבחמה איבמ ןאכו

 אלשימערפמ ב"וש דוד 'רל רוסא יכ דאמ טושפו רורב ןידה כ"ע :רמוגו ,םיבר

 ,"המלש תיב,ב ראובמ וגיד ז"ע הלילח רובעי םאו בוטנעזארב טוחשל

 ."םולש 'יהיו אלסימרפל וריעל הרזחב עסיו ,ז"ואב ליעל ונושל יתאבהש

 המכו המכ ל"נה ת"יד ילגרל להאצנעבענ רתלא-לאיחי 'ר תויהב

 אצמו ,הרייעה ינב לש ינחורהו יתדה הבצמב ןינעתה בוטאינזורב םימעפ

 גיהנמ ןיא ל"ז בלסוראימ גנילרעמאה ברה ,םדוקה ברה לש ותריטפ זאמ יכ

 הלע ותבשחמב .בוטאינזור תודהי לש תססותה הדעה תא להניש ינחוו

 .ימוקמ בר תרשמל ןמזמ אל ןתחתהש ודכנ תא עיצהל ןויער

 .ללכו ללכ ול הפיצ אלש םוקממ .רחא םוקממ לושכמל ול םק הנהו

 ,בוטאינזור לש הברל רנצמ ברה תריחב וב העבקנש ןמזל ךומס ,םואתפ

 ברה תא עבתו הקזח ןיד ןעטש םדוקה ברה תחפשממ רחא דמעומ עיפוה

 .הרות-ןידל רנצמ

 םידמעומב הרתמש שדחה דמעומה םעטמ תוארתה ועיפוה םינותיעב

 תובושתו "הקזח" תנעטב םתדמעומ תא וריסיש בוטאינזורב בר תרשמל

 .רנצמ ברה םעטמ ודגנ םינותיעב תופירח

 ...ברה ינפל םייקתה םידמעומה ןיב ת"דה

 .ראפ בורב בוטאינזורב ברל רתכוהו ןידב הכז רנצמ ברה
 ,בובובו זדנס ידיסח תחפשממ ,רצנמ םחנמ ףסוי 'ר ברה לש ואצומ

 'ר לש ודכנו רנצמ דוד 'ר בוקרקב הלהקה דעו ר"וי לש ונב ,בוקארקמ

 דמל רנצמ ברה .בובובמ יברה לש ותיב יאבמו עודי רחוס ,רנצמ לדוג

 ,וריעב םידמולה ילודג לצאו םיזיולקב בוקרקב
 תפשב םהיניב םירבדמ ,םייתדה םיגוחב םג ,בוקארק ידוהי ויה עודיכ

 תגיגחב םעפ .רנצמ ברה יפב הרוגש התיה תינלופה ןושל ןכל ,הנידמה

 תסנכה תיבב ,םאונ רותב ברה עיפוה יאמל ישילשב ,תינלופה תואמצעה םוי

 ןיב .המיסקמהו החצה תינלופה ןושלב ויעמוש לכ תא םיסקהו ,לודגה

 עומשכ .ימוקמה ןוטלשה ישנאמו זוחמה ןיצק םג היה הגיגחב םיבשויה

 ודיל בשיש הלהקה שארל הנפ ,ברה לש ריהזמה ומואנ תא זוחמה ןיצק
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 ךיאו תינלופ םירבדמ ךיא דומלל ברל רמוכה תא חולשל ךירצ רמאו

 ."םימאונ

 .ללכהמ אצוי ןגנמ לעבו הליפת לעב םג .ןוילע דסחב םאונ היה ברה

 הלמ לכ ועלבו רענו ןקז הלפתה יתב לכמ ופסאתה ויתוליפת תא עומשל

 ,ונורגמ האציש

 ויהש הלא לע םג ,ותליהק ינב לע בבחתהל ךיא עדי ,תוכילה םיענ

 oy ישיאה ןחל תודוה וידגנתמ ומילשה טאל-טאל .וידגנתמ pa םדוקמ

 יחא םג היה ויריקומו ויצירעמ ,וידבכמ ,ותיב יאב ןיב .ברה ורשוילו

 | .ל"ז םהרבא

 בצמ אצמ ,רובצ יקסעלו םוקמב תונברה לועל וסנכהב רנצמ ברה

 םניב םיבצקהו ,םהיניב םיכסכוסמ ויה םיבצקהו םיטחושה .ידמל עורפ

 ןיב ,תונחמה יתש לש םיבצקה ןיב םולש ןיכשהל ליכשה ברה .םמצע ןיבו

cominןמרביל 'ירכז 'ר יכמות ןיבו ינויצה ןוטלשה . 

 ,זיולקב םינויצה םעטמ הארקנש ,הליהקל תוריחבה ינפלש הפיסאב

 ידגנתמ ופסאתה ,םינויצה לש םיטלובה םישיאמ דחא םואנל ךירצ היה

 ,תרחמל .זיולקה לש תושמשה תא וצפינו רבדל םאונל ונתנ אלו םינויצה

 ינויצה רעונה ינב ול ולמג ,ןמרביל 'ירכז 'ר עיפוהל ךירצ היהשכ

 .תחקרמכ התיה הרייעהו ,ולומגכ

 תא להינו םיביריה ןיב םילשה ,תובבלה תא בריק הנובתבו טקשב

 השודקה הדעה לכ תא הפרגו הפחסו הרעסה הצרפש דע .תוחונמ ימ לע ותדע

 םשו הכומסה הנילודב הנחמל ולגוה ותדע ינבמ קלח .םשארב םבר םע

 רצנמ ברה םג היה שולאק ילוג ןיב .שולאקל הלגוה קלחו םתומ תא ואצמ

 )8.10.42( ג"שת ירשת ז"כ AYA ותדע ינב ךותב םישודק mn ow תמו

 .ךורבו שודק ורכז יהי

 גרעברעיוז-רהוז-רה הדוהי
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 רטכורפ השמ

 קרוידוינ

 בוה תיב

 .לודג וינעו תוירבל חונ שיא היה יבציקחצי 'ר וניבר ,ארתאד ארמה

 תחא אל .הרייעבש םיטושפה םיתב-ילעבה דחאכ תיב להינו ישוקב סנרפתה

 וא היבורקל וא הביבסבש תורייעה תחאל הכרדל האצי תינברהש ,הרק
 ותיבל אובל זיולקבש םירוחבה דחאמ שקיבו ודבל ראשנ ברהו הידליל

 .רוחבה ותוא יתייה ינאש הרק םעפ אלו .ותיבב ןושילו

 תא קילדמ ,רקוב תונפל שולשב םירקה ףרוח-תולילב םק היה ברה

 איצומ ,הפמה ילב טושפה ןחלושה דיל בשייתמ ,רדחב םח היהיש רונתה

 דומלל םוקל יתוא םג ררועמ היה שמח העשב .דומלל ליחתמו רפס אבטצאמ

 לבא ,םירקה תולילב םדקומ הכ המיקה ילע התשק .הליפתה ינפל הרות תצק

 היה ."ארובה תודובעל םוק ,ינב ”op :תוכר םילימב ינדדועמ היה ברה

 םאב ינלאוש ,וירחא ארוק ינאו אירקמ "העד הרוי" רפס ףדמה ןמ איצומ

 .תוכרבו תונידעב ,םעפ דוע וילע רזוחו ףיעסה תא יתוניבה

 ונכשמה הכו ןינעה רבסה לע ונלאוש ,ארמג ףד דומלל ונבשי כ"חא

 .ונללפתה ."יברה לש ונינמ, ,ןורחאה רחואמה ןינמה לש ןמזה עיגהש דע

 .הרותב אלמו שודג היה ומוי לכ .וידומילב ךישמה ברהו ינינעל יתכלה ינא

 הלק החישל סנכנ טחושהש וא ,ריעה ינינעב הצע לואשל וילא ואב

 איה יכ הל המדנש תלוגנרת לע הלאשב השא תסנכנ ,םיבצקו הטיחש יקסעב

 ותדע ינב תא ריכה יכ ,רישכהל וחוכ לכב לדתשמ היה ברהו ,"רדסב אל"

 המ הזה ידוהיל היהי אל תלוגנרתה תא ףרטי םאבש ,םידורמה םיינעה

 אצמשכו ,אצמש דע רשכה דצ טטיחו שפיח ,םירפסב ןייע ,לדתשה ןכל .לוכאל

 :הבר החמשב רמא

 ."! ועבשו ולכא ,רקי ידוהי ! רשכ ,רשכ"

 אלכיה-ינב

 תדה ינינעל ותשיגו ותפקשה לש לדבה ילב ,הטילפה תיראשמ דחא לכ

 ויתושגרל ולוכ לכ רסמתמ דחא לכ שגרבש םינינעל םירבדה םיעיגמשכ

 תושגר ,םירוענהו תודליה ימי ,דוע םניאו ורבעש םימימ ויתונורכזלו בלבש

 םינוגינ לש םלוע ,תודיסחו דסח לש םלוע ,םורמ ימשל דע ךתוא םילעמש

 תוזילע תוניגנמ לש םלוע ,תותבש לש םייברעה ןיב לש םיבוצע-םישירח

 ילעב םירקי םיידוהי םיפוצרפו ,הכונחו םירופ לש םינוגינ ,דעומו םיגח ימיב

 סלטאה ידגב לע םהל םידרויה גלשכ םיחצ םינבל ןקז ילעב ,רדהו הרוצ
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 םהינתמ תא םיפטוע -- םירגוחה םיבחרה םהיטנבא םע םיקירבמו םירוחשה

 םינקנקז ילעב ,םילוגעו םירשי ,םירוחש ,םימודא ןקז ילעב םידוהי ,םיקדה

 םידורט ,םינמשו םיצוג םידוהי ,םיחפוטמו םיינרדומ םעטב םייושע ,םירצק

 רכזנ התאשכו םידוהי םתסו הלגע ילעבו הכאלמ ילעב ,םירחוס ,םילוהבו

 היהי .דוע םניאו ויהש םירקי םידוהי לש םלוע ,בלה לע בוצע השענ םהב

 .ךורב םרכז

nawםיבבותסמה ,םדא ינב לש םיללצ ,ילולפא זיולקב ברע תונפל  

 תבגמב םתוא םיבגנמו םהידי םילטונו םימה רויכל םישגנ םידחא ,הכו הכ

 םיבשיתמ ."שדוק םכידי ואש,ה תא החנאב םיעימשמו תמהוזמהו הבוטרה

 ,Ta :לוקב םיכרבמו חלמב םילבוט ,הלח mr םיעצוב ,ןחלושה י"ע

 תחלצ לע םישיגמ ,"ןמא" :וירחא םינוע םידחא ."ץראה ןמ םחל איצומה

 טחושה לש ילהקנעי ךרבאה ול בשוי ןחלושה הצקב .חולמ-גד תוכיתח הלודג

 םירזוע םידחא ."דודל רומזמ"ו "אלכיה ינב,ה תא יטיאו ישירח לוקב ליחתמו

 .קתתשנש דע קזחתמו ךלוה ,רבוגו ךלוה ישירחהו בוצעה לוקה .ונוגנב ודיל

 ליחתמ ,טחוש יל'השמ לש ונב ,הדייז לש ברעה ולוק תא םיעמוש םואתפ

 ,"ןמחרה באל" oy םיעוגעג ולוכ לכש ןוגנב "שפנ דידיב"

 הדייז לש ברעה ולוק ןנחתמו הכוב -- "תוארל יתפסכנ ףסכנ המכ הז יכ"

animאנ הלגה ,אנ אפר ,אנ לא ,אנא" : לוקה ןנחתמו בושו בוש קוספה לע ", 

 ןוגינהו !"ךימולש תא ילע oman סורפו, ."אנ הלגה" ןנחתמ םעפ דועו

 החטבהב םייתסמש דע ךשמתמו ךלוה "ןמחרה באל" םיעוגעג אלמו בוצעה

 עגרנ ןחלושה י"ע בשויה ידוהיהו "םלוע ימיכ וננחו" :החוטבו הטקש

 סורפיו םתוא לאגיש "ןמחרה באה" םלוע ארובה תחטבהל הכחמו םחנתמו

 .ומולש תכוס תא םהילע

 תצקו טקש לוקב ליחתמו לוקב חנאנ אוהש ימ .םיקתתשמ םיבשויה

 ידוהי לש ולוק ררועתמ ינשה דצהמ .עובשה תשרפמ הרות רבד דיגהל בוצע

 תשרפבש קוספה לע רחא ןויער ינומלא יברו ינולפ קידצ םשב רסומש רחא

 .רומג ךשוח השענ .םדא ינב יללצ תודקרמו תודצרמ תוריקה לע .עובשה

 םימ, שיגמ והשימ .ךוראה ןחלושל ביבסמ םיבשויה םירוהל םידמצנ םידליה

 .ןוזמה-תכרבל הליטנל "םינורחא

 .בירעמ תליפת תואל ןחלושב ודיב הכמ שמשה

 םידליל .תוריקהו הרקתה יבג לעש תורונמה תא קילדמ שמשה לפוק 'ר

 .בלה לע חמש רתוי תצק השענ

 שדוק תבשה ."בקעיו קחצי םהרבא יהלא" תא העימשמ אמאה ,תיבב

 םימחרו דסחו בוט ךא ותא איביש בוטה עובשה ונילא עיגמו רבעו ףלח

 .'וכו

 לש ושפנ תוולש התיאו הקלתסה אתכלמ-תבש לש הריתיה המשנה

 וליצמו הדופה לאוגה תבשל הפצמו השעמה ימי תשש לכ דורטה ידוהיה

 ,ויתוגאדו ויתורצ לכמ
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 הליפתהו הנירה

 הריואה .םידעור לחנבש םיגדה םג לולא שדוחב יכ ,הרמיאה העודי

 םיברקה םיארונה םימיה תארקל םידעור םלוכ ,םיגאוד םלוכ תיניצר איה

 תוירבה םע םכרד ביטיהל ,םהישעמב שפשפל םיליחתמ .הבוטל ונילע םיאבו

 םינפה וניצרה ןכ כ"וילו ה"רל וברק םימיהש לככו הליפתב םידיפקמ .'ה םעו

 םהמעו םימחרהו תוחילסה ימי ,"ארונהו לודגה םויה" תארקל דחפה לדגו

 .םעה תא תוררועמה תועיקתהו תוחילס תרימאל רקובה תרומשאב המיקה

 7% דרחי אל םעהו רפושב עקתיה;

 לולא שדוחב .טור דוד 'ר ונלש ןזחהו ב"ושה לש ושדוח םג אוה שדוחה

xinםיארונה םימיה לש תוליפתה לע רוזחלו לגרתל ליחתמ  ayירבח - 

 לאו הנירה לא" עומשל ותיבל ביבסמ םיפסאתמ םיברו ולש הלהקמה

 ."הליפתה

 לוק םעו חפוטמו רוחש ןקז ,םינפ תרדה לעב ידוהי ,ב"וש דוד 'ר

 .בל לכ שפנ תונינרמה ויתוליפתב ויעמוש לכ םיסקמ ,קזח ןוטירב

 ירבח oy םתוא לגרתמו ויתוליפתל תוניגנמה תא ומצעב אוה רבחמ

 יכדרמ םיחאה :ויה הלהקמה ירבח ןיב .םיארונה םימיה תארקל הלהקמה

 .דועו רטכורפ בקעי ,רעללעק בקעי ,ןפשטכר הירכזו

 השגרהה םג ונלצא ררועתה תישפנה-תימינפה תוררועתהה oy דחי

 .ףוגהו שפנה תא ןנערמה האנהו חצה ריואה גזממו ףונה-יפימ תינוציחה

 םשג תצק לש םינמזה ועיגה ,טהולה ץיקה לש םימחה םימיה ופלח ורבע

 םירדהנ ויתס ימי .תרדהנ המח תעיקש םע םיצעב תכלש לש .שמש תצקו

 .הנטקה ןילופב

 קסלואמ יברה

 .בובלב היה ונכשמ םוקמש ,הכרבל קידצ רכז ןיטשנכייא ילאדנמ 'ר

 ,אקסלואמ יברב דחוימב ,םייברב הנימאה .תיתימא "הדיסח,, ANT ימא
 תוקיבד היה ולוכ לכ ,םישודקהו םירוהטה וינפ רתסלקמ יתמשרתה דואמ

 יתיכז םהינש תעפשהבו קסלוא ידיסחל יבא םג בחסנ התעפשהב

 רופכ םויב ולצא תויהל יתיכז םג םעפ .קסלוא ידיסחל תונמיהל ינא םג

 ,תודיסחו םיקידצ תנומא תצקמ יכותל גופסל מ"ע בובלל יבא תיולב יתעסנשכ

 תוקיבד היה ולוכ לכ ,םישודקהו םירוהטה וינפ רתסלקמ יתמשרתה דואמ

 תובקעל הפצמו לכתסמו ןולחה י"ע בצינ היה םימילש םימיש ,ורפיס .ידב
 .חישמה

 יפסכ לכ רזיפ תמצמוצמ הסנכה לעבו הלודג החפשמ לעב ותויה םע

 המב הל ןיאש םיאבגה ינפל תינברה הננולתה םעפ אל .הקדצל "תונוידפ,ה

 וא שיאב ךומתל שיש דחוימ הרקמ הזיא לע עדישכ .תבש יכרצל תונקל

 אל -- וקסעב ךישמהל לכויש ידכב םיילגרה לע ודימעהל וא תב אישהל

 הרטמה רובע םיפסכ ץבקל תנמ לע םע יבידנ ןיב ודבל תכללמ עתרנ
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 ,םיפסכ ץבקל ומצעב ךלוה יברה םאב ועדי רבכ םידוהיהו .תדחוימה
 ימיב וידיסח םע דחיב הפסנ יברה .הפי ןיעב ומרתו ,הלודג הרטמ הז ירה

 .הלודגה האושה

 .ךורב ןרכז יהי

 ןפשטכר .י

 וילה -- ריצנב-רזייל-לארשי

 לכב וילע םיניגמה םלוע יקידצ ו"לה אלמלא םלועל םויק ןיאש עודיכ

 םולשל םיגאודהו םיניגמה םה םה .ולש םיקידצ ו"להו רוד רוד .רודו רוד

 ינב ,ונא אקוד יכ ותעדב תולעהל היה לוכי ימו .תורודה לכב םלועה

 אקוד ויפנכ שורפיו ןוכשי םיקידצה ו"להמ דחא יכ .ךכב הכזנ ,בוטאינ'זור

 | .ונלצא

 .ונלש רזייל-לארשי 'ר והז ,גילפד ןאמ תיל -- ו"להמ דחא אוה שיאה יכ

 ףא -- !ךלה אוה ןאלו אוה ןיאמ ,ויתורוק יטרפ ןה המו שיאה אוה ימ

 ןמסיו אנינח תיב י"ע דמוע "ו"לה, רזייל לארשי

 ןפשטכר לאירתכו דירפ יטטול ,קילפ ריאמ ,רלדירפ הנח ןימימ

 ותוריעצב יכ ,וילע ורמא .וילע תועומש ינימ לכ ויה ,וירוב לע עדי אל דחא

 .הרות ירתס דומלל מ"ע הרות םוקמל כ"חא בזעו ןאכל אב

 תוהתל חילצה אל דחא ףא השעמל לבא ,לודג יולע אוה יכ ,וילע ורמא
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 רוחבהו םויה יהיו .ללכ רביד אל שיאה טושפ יכ ,ובבודלו ונקנק לע

 המוקמ תא עדי אל דחא ףאש תובישיה תחאמ םש יא וידומילמ רזח הזה

 םיחילש וחלשנ .הז דמח רוחבב תוכזל וצר בוטאינ'זור ישנאמ דחא לכו

 לבא -- ותב רובע ןתחל ותחקלו ותיבל וסינכהל הצר דחא לכ םינכדשו

 בשוח וניא ,ןיידע ריעצ ,ובשח .םקיר וילא םינופה ינפ לכ תא ריזחה אוה

 .םייתנש הנש דוע ,תצק דוע ,תוהש ול ןתנ ,תוניצרב

 ,הנושמ תצק היה .ןתחתמ וניא רוחבהו תופלוח-תורבוע םינש םייתניב

 ודצל תורעש שלש-םייתש קר ול חמצ אל ןקז לבא ,אירבו ןוסח ףוג לעב

 תועבצא שש ול היה תחאה ודיב הזל ףסונ דועו .ילאמשהו ןקזה לש ינימיה

 רקיעה ? ולאכ תונטקב בשחתמ ימ לבא ,תפסותכ הארנכ INN ,שמח םוקמב

 דיל זיולקב וא שרדמה-תיבב תבשל םנמא ,אוה תודימ לעב יאדוב רוחבה

 ללפתהל ילב לבא ,ףסה דיל דמע הליפתב םג .ותוא האר אל דחא ףא ארמג

 ללפתהל לבא ,ויתפשב עונל ילבו רמוא ילב וכותב ללפתה ילוא .ויתפשב

 .ותוא האר אל דחא ףא

 וליחתהשכ .הנורחאב .ןאל עדי אל דחא ףאו שיאה םלענ םיגחה ברע

 םידגבב וליפא ,םע יטושפכ שבלתה .תורז תצק םג וב ואר ,ונממ שאייתהל

 mips aw ילב 'ד לע 'ד רצו ןטק ןורדחב רוגל סנכנ .םיעורקו םייולב

 וא ןושילו וילע תולעל גהונ היהש ,לודג רונת קר םש היה .אסכ וא ןחלוש

 ? םהב ארק םאה .םירפס ינימ לכ הפצרה לע םירזופמ ויה רדחה לכב .חונל

 ,ןוסח שיא היה אוה .תולבסמ רקיעב ? שיאה סנרפתה המב .עדוי וניא שיא

 וא רכוס ,חמק יקש אלמ אשמ וטוא קורפל גהונ ,הדלפ ירירש לעב ,קנע

 תלוכי םכשה רקובב ,ץמאמ םוש אלל ,רתויב רצק ןמזב תרחא הרוחס

 ,םש .ףלאוו לש ותב ,רב הרש לש תונחה ףס לע רבכ בשוי ותוארל

 ןומה חיוורמ היה .םתוא קורפל ןושארה תויהל מ"ע ,תולגעל הכיח הניפב

 דע ,ןוהמתב ולאש ? ברה ופסכ םלענ ןאל ?ףסכה םע השע המ לבא ,ףסכ

 .םיברב הלגתה ודוסו המולעתה הרתפנ דחא ריהב םויבש

 רמגב .הכומסה בושטולז ירחוסמ דחא רחוס הרייעל עיגה םימיה דחאב

 : רחוסה לא הנפו רכזנ ,דרפהל דמעשכ הינקהו מ"ומה

 *! םכל בוטו םכירשא ,בוטאינזור ישנא ,םכב UN אנקמ

 .יאבוטאינזורה ותוא לאוש -- "? ונתוא אנקמ ךנה המב;

 : רחוסה הנע

 םינויבאל ןתנ רזפש ,גלפומ רישעו בל בידנ שיא םככותב בשוי יכ,

 ."דעל תדמוע ותקדצו

 .ידוהיה אלפתה -- "? שיאה אוה ימ,

 -תיב םגו שאב התלע בושטולזש ןמזבש םכלש לודגה ןבדנה הז אולה,

 בר אל ןמז רובעכ ...וכותב ויהש םירפסה לכ ומעו שאב הלע ונלש תסנכה

 'ר אוה אולה ,םכלש לודגה ןבדנה ,דסחה בר ןודאה תאמ הנתמ ונלבק

 םע אנליו לש ס"שה לכ ונל חלש אוה .ודובכ םורי רעצנעב רזייל-לארשי
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 בקעי-ןיעו תוינשמ ,םישמוח ,ונל םיצוחנה םירפסה לכ ןכו הבוט הכירכ

 ,"םישדח םירפס םלוכ .בורל

 הצופנ ןקתשה רזייל-לארשי לש םירזומה וישעמ לע תאזה העומשה

 .החקרמכ התיה הרייעה לכו הרייעה לכב רהמ-שיח

 .םלענ בוש שיאה

 ליחתה תולבסב דובעל רתוי היה לוכי אלו רגבתה רשאכ ,ןמז רובעכ

 ,תוזוזמו תויציצ :תותילט ,םירוזחמ ,םירפס ,השודק ירבד רוכמל שיאה

 קודבל םידליהמ שקיב .תויציצ תשיבלו םיתילט תריכמ לע דיפקה רקיעב

 אמאה ...םנח תופנכ עברא ול ןתנ -- אלו תורשכו רדסב םהתויציצ םאב

 .םולשתל הגאד רבכ

 ,שרדמה-תיבל וא זיולקל םיצוחנ ויהש םישדח םירפס סינכמ היה יאשחב

 .םרותה אוה ימו בדנמה ימ עדי אל דחא ףאש

 םירפס לש תוליבח תונוש םירפס תואצוהמ ראודה י"ע לבקמ ותויהב

 ויקסע רובע םיסימ ונממ שורדלו וירחא בוקעל ןוכנל סמה ישנא ואר

 רוקחל מ"ע דחוימ שיא אשרוומ םיסימה זכרממ חלשנ הז םשל םיפעוסמה

 ,הלשממל םיסימ םלשלמ קמחתמ אוה ךיא ,םיבורמה ויקוסיע תאו שיאה תא

 לש ותונח הפיא םירבועה תא לאושו סכמה שיא עיפוה דחא ריהב םויבו

 תא ול וארהשכ ,בוטאינזורב רעצנעב רזעילא-ןודאה םירפסה רכומ לעב

 ,וב השענש המ הארו תלדה חתפ ךאשכו רזייל-לארשי לש ונכשמ םוקמ

 םירפס לש המירע וביבסמו רונתה לע בכוש עולבו עורק רזייל-לארשי ךיא

 רגסו "םלוע לש ונובר" "יומ-ע"זוב" :דחפ ךותמ קעצ ,"תומש"ו םינותעו

 .תלדה תא רהמ וירחא

 ךרוא לכל בתכו ריינ ןוילג איצוה ,םש בשייתה ,םינכשה דחאל הנפ

 ."ןויבאו-ינע ,ןופלד" :א"ז ,"קארבע'ז" :דבלב תחא הלמ ריינה

 איבהל גאד ,הוצמ-רבה ליגל עיגהל םיכירצש םידליל גאד רזייל-לארשי

 .המודכו תויציצ ,םירפס ,האנ ןיליפת גוז םהיתבל

 רשאמ רחא וניא ותוגהנתה םע לארשי-רזייל יכ ,םיענכושמ ויה םלוכ

 .םיקידצה ו"למ דחא
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 גנילרמה ברה

 ונא תאז .םימכח ידימלתו םילודג םינבר בוטאינזור הרייעל הל וי :

 ,הלש ןימלעה תיבב רשא תוקיתעה תובצמה יבג לעמ אורקל םילוכי

 הריעצ הרענ התויהב ןיידע איה תרכוז יכ ימא םעפ יל הרפיס רענ יתויהב
 וינפל ואבו הרייעב ןהיכש ,דאמ חקיפו הרותב לודג ,דחא ברב השעמ ורפסש

 ברה ינפל גוז אבשכ םינברה לצא היה עודי גהנמ ,שרגתהל ריעצ גוז

 םייתניב םיחלוש ,םבל לע רבדל ,םתוא רוקחל ברה ליחתמ שרגתהל השירדב

 אלו םהיניב גוזה םילשמ םייתניבו םיישדח שדוח רובעכ רוזחל מ"ע התיבה
 תא ןימזמ ברהשכו ,ריעצ גוז ברה ינפל עיפומ הנהו ,ברה ינפל רבכ םיעיפומ

 םע יתוא ןתיח יבא :ברל אוה רמוא ,ויתונעט תא עומשל ורדחל לעבה
 םעטה המ .התא רוגל לוכי יניא לבא ,וננתחתה םוי ינפל קר ,תאזה השאה

 ארקו וינפלמ ברה וחלוש ,התוא לבוס יניאו תרעוכמ איה -- ! ברה לאוש

 ארק כ"חאו הינפב הפי הפי לכתסה קר ,רבד הלאש אל ,הלכה תא ורדחל

 שריג .ןידכו תדכ ןירוטפ טג בותכיש רפוסל הוצ :רוציקב רמאו ושמשל

 לש הינבר ויה הלאכ .רשואמו בוט גוויז דרפנב דחא לכל לחיאו םתוא

 .בוטאינזור

 ,םדוקה ברה לש ותריטפ ירחא ,תקולחמל בוטאינזור םג התכז הנהו
 םדוקה ברה לש ותחפשמ בורק לש ותודמעומב ךמת להקה ןמ קלח
 הבישיה שאר ,גנילרמה ברה לש ותודמעומב אקוד וצר וידגנתמו לקיציא 'ר

 בר רותב דובכו ראפ בורב רתכוה אוהו ,תיחרזמה היצילגבש בלסורי לש

 .םהילע ןידה תא ולביק וידגנתמ םג ותרתכה ירחאו ,ימוקמ

 תעבגמב דימת שובל רופא-ןבל ןקז םע תעצוממ המוק לעב היה אוה

 .ושארל למיירטש ליגרכ שבח תותבשב .רוחש ינבר ליעמו הרוחש תינבר
 לעדוי, וא יל'הדוהי 'ר ,ילש דמלמה .תוירבה לע בוהאו היה שפנ-ןידע

 ןינעב ברה תיבל דימת יתוא חולשל גהונ היה ,הרייעב והוניכש יפכ ,"דמלמ

 תותבשל .המודכו לדגומ דבכב ,תלוגנרתה לש ןבקרוקב ול התיהש "הלאש"

 שמוחב םתעידי לע "הניחבל" ברל וידימלת תא חולשל דמלמה גהונ היה

 תוניחבל םירהצה ירחא תבשב ברה תיבל ונעפוהשכ .ארמג ףדב וא י"שרו

 אנ ושיגה .ואב םידליה הנה ,תינבר : תינברל יגיגח לוקב זירכמ ברה היה

 םע הניחבב ודמעש םידליה תא תדבכמ התיה תינברהו "םרובע דוביכ

 תיב תא ובהא דימת םידליה .הרק היתשו הקיתמ ירבד םישבוימ תוריפ
 ויהש הפיטלה ללגב וא םש םילבקמ ויהש הקיתמה ירבד םושמ וא ברה

 ולאל וליפא "דאמ בוט ,דאמ-בוט" דודיע ירבד תיולב ברהמ םילבקמ

 הבהאב וייחלב ףטיל םלוכ תא .הניחבב ךךכ לכ ודמע אלו ומגמג תצקש

 הלעמ הלעמ הלעיו תווצמו הרותב קוסעל הכזיש דחא לכל לחיאו הבר

 .וידומילב
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 -- לארשי תיב לכב גוהנכ -- שורדל ברה גהונ היה "הבוש" תבשב

 היה אל .רובידה חוכב ןנוחמ היה אל םנמא .אמויד ינינעב רוביצה ינפל

 םתסו םימכח ידימלת ,םיזיולקהמו תסנכה-יתב לכמ ואב לבא .יעוצקמ םאונ

 .דובכה תאריב וירבדל ובישקהו ברה תשרד תא עומשל םידוהי

 ךיא ךרד שפיח דימת ,תורשכ ינינעב רימחהל היה אל הכלהב וכרד

 למע ןכלו םתסנרפ בצמ תאו ותליהק ינב תא עדי .רישכהל ךיא ,ריתהל

 ףא תוכחל שקבמל ןתנ אל .אלוקל קומיג אצמש דע ,שפיח ,ןייע ,תושק

 .תונלבס-יאו תוריהמב קפוד ינעה לש רמה ובלש ,רבדה תא קמינ אוה .עגר

 יבשות לכ וכלה ותיוולה ירחאו תויונחה לכ ורגסנ ברה רטפנ רשאכ

 .ינחורה הגיהנמ תומב הרייעה הדבא הלודג הדבא .הינקזו הירענב הרייעה

 ןרוק יבצ הדוהי 'ר ןיידה
 ,ןרוק יבצ 'ר ןיידה ,שדחה ברה לש ותריחבל דע ,ומוקמ תא אלימ

 ףיעסו ןויצ תא דימ ךל רמוא היהש ,אלפנ ןורכז לעב ,לודג םכח דימלת

 .ארמגה ףד תאו הכלהה
 אל לבא תוקחדו רעצ ייח יח .היח תידומלת הידפולקצנא היה אוה

 ןיבה תוקחדב יח דבל ותויה .וקלחב חמש היה .ולרוג לע הלילחו סח ןנולתה
 דצ אוצמל וחוכ לכב לדתשהו תורשכ תלאש ולצא םילאושה לש םחורל
 .ףועה תא רישכהל רתיה

 לש ודכנ ריעצ בר בוטאינזורב לבקתנ הנושארה המחלמה ץורפ ינפל
 .רנצמ ברה ,בובלסינטסמ להצנבנ לאיחי 'ר ,ץ"מודה

 שדוק-ילכ ישנא
 ,םיטחושה :שדוקה ילכ ישנאל םינמנ וניד תיבו ריעה ברל ץוחמ

 .םישמשו םיאבג םירפוס ,םילהומ

 9 העשב זיולקב ןורחאה ןינמה םע וללפתה שדוק ילכ ישנא הלא לכ
 ,רתויב םיבוטה ןמ ם"יבוש קיסעהל לזמ היה בוטאינזורל .םירהצה ינפל
 : םהמ ליחתא

 ם''יבוש

 ילהשמ 'ר ונמזב היה ,ורכוז ינאש ,םהבש דבוכמהו םיטחושה שאר
 לעבו חפוטמ רוחש ןקז oy המוק עצוממ ,םינפ תרדה לעב ידוהי ,רזייוו
 המכח תורמואהו תוקירבמה ויניע יתשב דימ ךתוא דדמ אוהשכו ,הובג חצמ
 ןתונ היה .םימש אריו הרות ןב ידוהי דמוע ךינפל יכ דימ תעדיו תוחקפו
 אוה .םהמע יתינמנ ינא םגש םירגובמה םירוחבל זיולקב עובק רועיש

 ןיחבה רשאכו ,אלפנ ריבסמ היה ,"העד הרוי,, תוכלהב רועיש ונתוא דמיל

 הרורב האצי הכלההש דע םעפ דוע ריבסהו וירבד לע רזח ,ןיבה אלש ימב
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 םה .הטיחשה תכאלמ ,םתכאלמב קר וקפתסה אל ם"יבושה .לכל תנבומו
 ךיא , םישרודל ךרד תארוהב ,המכחו הרות דומילב ,םעה תכרדהב םג וקסע
 םירוחבה OY .ארמג ףדו םייחה-רוא וא ,י"שרו שמוח -- ימלו "דומלל
 םג יכ קדובו טחוש קר אל תויהל יואר היה דחא לכ .המודכו "העד הרוי;

 ,הרותב יקבו דבוכמ ברל

 הכרב 'בגה תא השאל אשנו רגבתהשכ ,הדייז 'ר ,יל'השמ 'ר לש ונב

 -ןידע ,ישמ-ךךרבא .הטיחש ינינעל אוה םג סנכנ ,ןרטש ןועמש-ףסוי 'ר תב

 .בל בוטו הביחב תוריאמ ויניעו םינפ

 'ר ,רזייו הדייז 'ר לש עוצקמל ורבח ינמזב היה דחא ךרבא דוע

 תקהובה תמאה יפוי ירחא יבש ךלה םבל ,ינרותה רודה ינב .ןמכוה הלקנעי

 .םנויגהמ

 ןקז םע המוק הבג ,םינפ תרדה לעב ידוהי ,זיפשטרב ב"וש םג היה
 30-ה תונשב הרייעה תא בזע ,דובכ רמוא ודמעמ לכו רדוהמ שובל ,רוחש
 .ד"באר רותב היקבולסוכצל רוגל רבעו

 דוד 'ר היה ,הרייעב דחוימב טלבתהש ,ישיאה ולקשמב ינשה ב"ושה
 .טור בייוש

 תורמלו להקה שאר רותב הרייעב ןהיכ ןמרביל דוד-הירכז 'ר רשאכ
 ב"וש קיזחהל הקירה הרייעה תפוק הרשפיא אל ,ףסונ טחושב ךרוצ היהש
 דוד 'רל יכ ל"נה דוד-הירכז 'רל עדונו תויה םלוא .המילש הרשמב ףסונ
 nx הרשמל ןוחו טחוש :הרייעב תורשמ יתש בליש ,ברע לוק oa שי טור

 ךירצ אוה ודיקפת ףקותב יכ ,ותיא הנתוה טחושל טור דוד 'ר לבקתנשכו

 יכו ,שרדמה תיב וא לודגה תסנכה-תיב לש הליפת לעבו ןזח םג תויהל

 הז ךיראת ינפל ול רוסאו וז הרשמב ןהכל אוה ךירצ םינש רשע תוחפל
 .וז ותרשמ תא בוזעל

 העצה וז התיה ורובע המיאתמ הרשמ שפיחש ךרבא רותב דוד 'ר
 .הזה םכסהה לע דוד-הירכז 'ר Oy םתחו האיצמה by ץפק ,המיסקמ

 ןזח רותב ןהיכ ולש דחא חא .םינזח תפחשמל ןב היה ב"וש דוד 'ר
 ויחאל םריבעה דימ הליפתל ןוגינ וא הניגנמ הזיא איצמה הלהשכו ב"הראב

 .ויחאל םריבעה אוה םגו ותבשחמ-ירפמ םינוגינ המכ רביח דוד 'ר םג .דוד 'ר

 הנק אוה .ללכה ןמ אצוי הליפת לעבו דאמ ברע לוק לעב היה דוד 'ר
 רביחש םינוגינהו ,הנווכל ויניזאמ תא וררועש תוברעה ויתוליפתב ומלוע תא

 אורקל םדמילו םירוחב תלהקמ םג דסי .הרייעה ינב לע םלוכ םירוגש ויה

 .תונזחהו הקיסומה ידוסי תא ןיבהל ,םיותב
 ותב וב וניינעתהו ןאכל ואב .הרייעה לובגל ץוחמ םג אצי ועמיש

 ינימ לכ לבקל ליחתמו .ליגרהמ אצוי הליפת לעב רותב רקיעבו טחוש

 לבק בובלסינטסמ םג .ןזח רותב ןהו ב"ושל ןה תורשמל תומיסקמ תועצה
 םכסהה בתכ יפל רושק היה דוד 'ר לבא ,דאמ הובג רכשב הרשמ תעצה

 רשע ומתש דע ,םוקמה ןמ זוזל היה לוכי אלו ותלבק ןמזב דוד-הירכז 'ר םע
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 לשימעשפב ול ועיצהש תדבוכמה ותרשמ תא לבקל היה לוכי אוהו םינשה

 'רל ב"וש רותב ותקזח תא IND רכמ זאו ,םכסה לע םתא Onn םנמאו
 .הרייעה תא בזעו ןמכוה יל'הקעי

 םעפ .ןתרבגו ראות הפיו המוק הבג ,םינפ תרדה לעב היה דוד 'ר
 ,ותוכהל וצרו םייוג םיצקש העברא וב תורגתהל וליחתה זיולקל ברעב ותכלב
 וקיפסה ישוקבש ,השולשה רתי תא וב הכהו ומירה םהמ דחא דוד 'ר ספת

 .םוקמה ןמ קלתסהל

 .האושה ימיב הליהקה ינב רתי םע הפסנ

 םילהומ

 וקסעתהש םיתב ילעב םג ויה לבא םילהומ םג ויה םיטחושה לכ טעמכ
 ,וניבא םהרבא לש ותירבל לארשי ינב תסנכה לש שדוקה תכאלמב

 תוחפשמל םפסכמ םינתונ םג ויה ךפיהל .סרפ לבקל מ"ע אלש םימש םשל
 'ר היה סרפ לבקל תנמילע אלש םילהומה pa .םידליב תולפוטמו תוינע

 .ןרטש ןועמש ףסוי

 תחא תב .הלודג החפשמ לעבו םכח דימלת ,םיסכנ לעב ,רישע ידוהי

 ב"ושל כ"ג היהנש ,הדייז הלהשמ 'ר ב"ושה לש ונב םע הנתחתה ולש

 .הרייעב

 םייבר

 ,קפס אלל ,היה ,ןילופ תודהי ייחב קומע ןינע וררועש תונויזחה דחא

 ויח היצילגב .הלשמ חסונ תיחרזמה היצילג now לע הלביקש ,תודיסחה
 המ החמש ועדי אל .ינועו רעצ ייח ויח םהימי לכש םעה יטושפמ בור יפ לע

 ,הלודגה החפשמה יגב תא סנרפלו לכלכל ךיא התיה םתגאד לכ יכ איה
 שדח רוא םהל האיבהש איה ,תודיסחהו ,ח"מג ריזחהל ךיא ,בוח עורפל ךיא

 ותוא הפריצ ,החמש ידוהי לכ בל האלימו תובצעה תא השריג ,ןוחטבו

 ,םידיסחה תדעל רבחכ

 יברל ואבש ,הרייעה ידוהי וילא םירהונ ויה ,הרייעל יבר הזיא אובבו

 לואשל יברל אב הז .ותצעל לואשלו רמה םנוגי-חישו םבל תא ךופשל
 אב ינשה .אינודנל הטורפ ףא תתל ודיב ןיאו הקרפל העיגהש ,תבה ןינעב

 ןיבל וניב ביר ןינעב אב ישילש .אפרמ ול ןיאש ונב תלחמ ינינעב יברל

 תועקרקה תריכח ןינעב יברה לש ותצעב לואשל םתס אב דחא .ותשא

 םכפשבו יברה ינפל םאובב .ולש יטרפה ונינעו דחא לכ ימוקמה ןזורהמ

 היה יברה .םחורל עוגרמ ושיגרה רבכ .םבל לע לקוה רבכ וינפל םבל תא

 .ץעויהו גולוכיספה ,אפורה םיטושפה םידוהיה רובע

 ,אבה 'ה םוי דע הרייעב וראשנו עובשב 'ה םויב םיר"ומדאה ואב ליגרכ
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 יכ םהל עדונשכו ,הרייעב םינמאנו םיעובק םידיסח םהל ויהש םייבר ויה

 הציבוכרקבש תבכרה תנחתל דע ותארקל םיאצוי ויה ,וז תבשל אב יברה
 .הרייעל הרמזבו הרישב יברה תא םיאיבמו מ"ק 7 לש ךלהמ

 ינפ תא לבקמ היה םשו ולש םידיסחה דחא לש ותיבל רס היה יברה

 תא םיכרוע ויה תבש ילילב ,םתשקובמ תא םהמ עמושו "םולשל" וידיסח

 תחורא תא םתיבב ולכאש ירחא וידיסח ואב םשל ,ןשיה זיולקב תונחלושה

 הלילה לש תורחואמה תועשה דע יברה םע םילבמ ויהו םהלש תבשה

 .הלודג שפנ תוממורבו םידוקירבו הרישב

 תפחרמ התיה ונקויד תומד ,קידצה םברב םידיסחה תנומא התיה הלודג

 .םשפנ-ימינ לכב וב םיקובדו םירושק ויהו םהיניע דגנל דימת

 ,ירומ יבא תיבב דימת ןסכאתמ היה בולרפ ברה ,בוכלובמ יברה

 לש ונתח ,לאלצב 'ר ,הנילגמ יברה .ןפשטכר שרה 'ר לש חוורמה ותיב

 םג ונתרייעל ואב .ןמסרמטש ?apy 'ר לצא ןסכאתמ היה זנצמ םייח 'ר

 וב ונימאה םה .םהלשמ םידיסח ויה דחא לכלש ,םירחאו ןיטשרובמ יברה
 ותש ,םינתונו םיאשונ ,םיאבו םיאצוי ויה שודקה ויפ לעו המילש הנומאב

 םשפנל ןקרופ םיאצומ ויה יברה תיבב .וישעממ ודמלו וירבד תא אמצב
 .םהיבואכמ לכל רוזמו ירצ ,תרעוסה

 ול שיו שודק ,םיקלא שיא אוהש יברב ןימאה טושפה ידוהיהש ןויכמ

 ,םישודק םייבר דוע םנשיש םג ןימאה -- לארשי לע םימחר שקבל הפ ןוחתפ
 ,"ולש" יברל קר אלו רחא יברל םג עוסנל הטונ היהו ,םירחא םילודג

 .םימכחה ידימלת -- םידיסחה ןכ אל .ויכרצו ויתושקב תא וינפל שורפלו
 -- םיקסופבו ס"שב יקב ,הרותב לודג אוהש ועדיש יברב ורחבש ןויכמ

 םידיסחהש הרק םעפ אלו ,רחא יברל ועסנ אלו ועדי אל .וב קרו וב וקבד

 תוטטקו תובירמ ינימ לכ ואצי הזמו רחאה יברל ודגנתה הז יברב ונימאהש
 הנטק המישר קר ןאכ איבהל יתיצר ינא ,הז לע דומעל םוקמה ןאכ אלש

 אוהש יבר הזיא אבשכ ,ונלש הרייעה תא רקבל םיליגר ויהש ,םיר"ומדא לש

 .םיינש וא יאבג תיוולב ליגרכ אב היה הרייעל

 םי'תט ירפוס

 היה ,"הקיתעה ריע"ב ריעה זכרמל ץוחמ רג היהש ,קילג ךורב 'ר

 בתכ .הרייעה ינבל השודקה יכרצ לכ תא קפיס .הרייעה לש ם"תס רפוסה

 חצחוצמ דימת ,בהבהצ ןקנקז לעב ,ףוג םונצ .ןיליפתו תוזוזמ ,הרות-ירפס

 ,םיינחור םינינעב קסעתמ שיאה יכ דימ ותוינוצחב ריכה דחא לכו יקנו

 ןפשטכר .י
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 ןרטש יכדרמ

 ויללפתמו ןשיה זיולקה

 ןינבכ טלבתה ,ול וארק םיברש יפכ ,יאבו'צידי'זה וא ןשיה זיולקה

 םהינקז ףאש םירכוז ןיידע יכ ,םירפסמ ויה םיללפתמה ינקז .ןימוי קיתע

 .זיולק עטלא יד -- "ןשיה זיולקה" הזה זיולקל וארק
 םיללפתמ ויה יאבוצודי'זה ר"ומדאה ידיסח בורש םושמ -- "יאבו'צידיז"

 ךותב וללפתה ,םעפ ידמ בוטאינ'זור תא ודקפש ,םירחא םייבר טג .וב

 םידיסח להק ךותב אתכלמ תבש ינפ תא לבקל רקיעהו יאבוצידי'זה זיולקה

 להק םע םינמנ םניא רשא הלא ףאש םיאג ויה בו'צדי'ז ידיסח .השעמ ישנאו
 דובכ קלחל ועדי זיולקה יללפתמ ןכל .םהלש זיולקב ללפתהל ואב םהידיסח

 ואבש תונושה תוידיסחה תולשושהמ םיר"ומדאלו םירחאה םימרזל םג

 .םתרוק לצב

 הנש ידמ בוטאינ'זור תא דוקפל גהונ היה בוחלובמ יברהש ךיא ,ינרכוז

 לודגה שרדמה תיבב וידיסח בור וללפתה ליגרכ .וידיסח תא רקבלו הנשב

 תלבק תא זיולקב הביתה ינפל רבוע היה יברה .ןושארה ןינמב אקוד םבורו
 ,ל"ז לגירק יכדרמ 'ר הז היה .וז הנמזהל דגנתה דיחיו דחא ידוהי קר .זובשה

 דיסח היה יכדרמ 'ר .שבוכה תמר ץובקב תעכ ,ןמטפ הליצ 'בגה לש אבסה

 בוחלובמ יברל יולגב דגנתהל ומצעל השרהו הרותב לודג ףיקת ,יאבוקטרו'צ

 pips naw ליל ותואב ללפתהל אב אלש הזב ותודגנתה תא ןיגפהו

 רתיו בו'צידי'זמ ןייטשנכייא י'צמהרבא 'ר יברה לש הינסכאה םוקמ

 רתוי הפוקתב וארק רשא בוחרב ,אבא תיבב היה רבי'צאדי'זה תלשושה

 הדוהי 'ר ידיל רבע ךכ רחאו רטונה לומ תיבה .לצרה 'חר םשב תרחואמ

 .לגיפש ילא לצא םינסכאתמ ויה תונורחאה םינשב .גרבסיו

 ינפל ישימח םויב דוע הרייעל עיגהל גהונ היה יברה ,ינא רכזנ ןכ

 תבכרה תנחתל דע וינפ לבקל ותארקל םיאצוי ויה םידיסחהו תבש
 .בל קחצי רזעלא 'ר םהיניבו ריעה ינפ םג ויה םידיסחה ןיב .הציבוכרקב

 ללפתהל ונימזה םג ,וינפ תא לבקל ותארקל אצי תגלפומה ותנקיז תורמל

 ללפתה שדוק תבש לילבו יברה הנענ ןכאו .לודגה תסנכה תיבב תבש תלבקל

 דובכל ואבש ,להקה לכ תא ליכהלמ רצ היה אוה םג רשא לודגה תסנכה תיבב

 עודי היה בו'צידי'זמ ר"ומדאה יכ ,ץוחב וללפתהו ץוחב וראשנ םיבר .יברה

 הברה םיללפתמ ךשמ םיענה ולוק .הנושאר הגרדממ הליפת לעב יוותב םיברב

 .ותליפת דואמ וללה ןגנ-יעדויו בו'צידי'ז ידיסח תרגסמל pine םג

 םירחאו םיאבוקטרו'צ ןוגכ ,תורחא תוידיסח תותלשוש לש םידיסח םג

 "ןחלושה , תא .הבורמ האנה ונהנו ,nn“ תאו ותליפת תא עומשל ואב
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 להק ינפל עימשהל היה רשפא םש .ןשיה זיולקב ךרע שדוק תבש ליל לש

 הרות ידמול יכ ,הרות-רבד םתס וא PON ןויער וא ידיסח רמאמ םידיסחה

 םבורב לבא םירחא הליפת יתבב םג הלאכ םנמא ויה .ןשיה זיולקב ורסח אל

 .ןשיה זיולקב םימכח-ידימלתו הרות-ינב וזכרתה

 היה תבש ירחא תבש יכ ,זיולקב גח תריוא ,תוממורתה ןיעמ וז התיהו

 ,תבשה לילב תוחפל ,ומצעל הבוח הארו בוטאינ'זור תא רחא יבר דקופ

 .םירחאו אנילודמ ,ןיטרטסמ םייברה וגהנתה ךכ .זיולקב ללפתהל

 אנינח 'ר ,גנילרמה ברה .הרותה ילודגו םינדמלה וללפתה זיולקב

 'ר ,רלזייר לווייפ 'ר ,ץיבורוה טידנב 'ר ,ןמטרא לדנמ שרה-יבצ 'ר ,ןמסיו

 ,לגירק יכדרמ 'ר ,רציבוכרק יציא 'ר ,לגיפש יאתבש 'ר ,רלדירפ שירעב

 ,טריו לאומש 'ר ,ןרוק יבצ הדוהי 'ר ןיידה ,ב"ושה רזייוו השמ 'ר

 ,ףוסב דימת זיולקב ומוקמ .ונימב דחוימ סופיט ןימ היה טריוו לאומש 'ר

 ףתתשה אל ,ומצע תא טילבה אל ,הסינכהמ קוחר אל ,חרזמב אל רמולכ

 ; דמולו וינפל דימת רחא רסומ רפס וא רהוז רפסו ,ודיב רנ .חוכיו םושב

 העדה ילעב םיבורמה וינתח ויה ותמועל .הליהקו רוביצ ינינעב קלח חקל אל

 ,גרבריוז םהרבא ,ןרטש ןועמש ףסוי :םהו ,חור ינינעב םגו Way ינינעב

 .זיולקב וללפתה םלוכ -- טילבנרוק לארשי ,סייו שירעב ,ןרפלה ןמלק

 .ומצע תא טילבמ לאומש 'ר היה ,זיולקב אקוד ואלו ,הנשב םעפ קר

 תא חמשמו חמש היה םוי ותואב .הרות תחמש גחב הנשו הנש לכ היה הז

 ,הרמזו הרישב הרייעה תוצוחל אצוי ,ותביבס לכ תא דיקרמו דקור ,להקה

 :ונירחא ארוקו החמשב וירחא םירהונ םירענה ונאשכ

 ."הרות תחמשב וחמשו ושיש"

 וליג תורמל ,אוהו ,םידוקרה בורמ ונפיעתה םידליהו םיריעצה ונא

 .בוחרה לכ תא אלממ היה ותריש לוקו ,דקרו דקרו ךישמה ,הובגה

 ב"ושה ,טור דוד 'ר םג ונמנ הידמולו זיולקה לש םיללפתמה ןיב

 'ר ,הנט אפיל 'ר ;םכח דימלתו ןגנ-עדויו הליפת לעב ,האגו האנ ידוהי

 רנדנול יבצ לארשי 'ר ,לקנרפ ןמלק 'ר ,רגנילק רב רזעילאו רגנילק םלושמ

 הל'הדוהי דמלמה ,שיט יכדרמ ,ןמרמה בקעי 'ר ,קילאפ בייל 'ר ינתוחו ןהכה

 םלושמ 'רו בבל-רשי ידוהי ,דלפניבור ףסוי 'ר ,דרלסקא יבצ 'ר ,ןמפיוק

 לתייה דימתו .יבא לש ומוקמ י"ע קוידב זיולקב היה ומוקמ .רטכורפ ןהכה

 .הרקי שפנ לעב ,דמחנ שיא הז היה .ןידעה וינפ רתסלקבו ונקוידב לכתסמ

 .םיעירפמה םידליב רעג אל םעפ ףא

 ויה תורנ רואלו םוק ימיכשמ ויה הרותה ידמולש זיולקב היה גהונ

 "ץנה םע,,, ללפתהל ודיפקה םידחא .שדח רפסב םינייעמ ,םידמולו םיבשוי

 .רקובה לש תורחואמה תועשה דע תותילטב םיפוטע דומלל וכישמה םירחאו

 .םויה לכ ךשמבו תונטקה רקובה תועשמ ודמל זיולקב

 PRR PANT IPN הדייז 'ר ,גרבספ יציא 'ר :םידחא IND ןייצא

 'ר ןהו הדייז 'ר ןה .ילא הל'השמ 'ר לש וינב ,ןמכוה בקעיו שיבייל : םיחאה
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 ויהו .בוטאינ'זורב םיטחושל ויהנו הטיחשה תוכז תא םהיתובאמ ושרי בקעי

 ,ןרטש יכדרמ-יטנומו דוד םיחאה ,לגיפש יכדרמ ,גרבנזור רדנס ומכ ידוע

 ביל לאומש ,ןפשטכר ןועמש ,רטכורפ בקעי ,רלק בקעי ,ןועמש ףסוי ינב

 וחצרנ םלוכ .רנדנול לאומש ,דרלסקא דוד יסיג ,(לארשיב רטפנ) םיובנזור

 רטכורפ השמ תא ןייצא םייחב וראשנש םיטעמה ןיב .םיצאנה יסגלק י"ע

 ,(הילרטסוא) ןפשטכר בקעיו יכדרמ ,(תירבה תוצראב) רנציו-ןמרמה הדוהיו

 .םואבסונ דודו (לארשי) דוד יחאו (ףרש) רלדירפ םהרבא ,גרבספ יבצ 'ר
 ויהש םושמ ,ץוחבמ םינזח וא הליפת ילעבל םיקקזנ ויה אל זיולקב

 יתייה ןיידעשכ -ינמזבש רכזנ ינא .זיולקה יללפתמ pan הליפת ילעב
 'ר ,ב"וש יל השמ 'ר :םיארונה םימיב הביתה ינפל וללפתה .בוטאינזורב

 :הביתה ינפל םירבוע ויה םיגחב .רלזייה לצעג ןבואר 'ר ,ב"ושה טור דוד

 .דועו רבוו והילדג 'ר ,גרבראיוז יצמהרבא 'ר ,ןמפוה עוועוו 'ר

 ;םואבסונ ריאמ-בקעי 'ר שישיה ליחתמה, דימת זיולקב היה םיארונ םימיב

 .תואיצמה רקי ידוהי הז היה .דלפניבור-םואבסונ דוד ונרבחו ונדידי לש ובס

 הדוהי 'ר ,ונלש ןיידה ,זיולקב "ליחתמ" רותב ,ומוקמ תא שרי ותריטפ ירחא

 קחרתה .ויקלאו םישנא םע תכל ענצה ,דאמ וינע שיא הז היה .ןרוק יבצ

 ,הרקמב .ןידו תד ינינעמ ץוח רחא רבדב ןינעתה אל ,רובצ ינינעמ דימת

 עגפנ ותיבשכ .הנושארה םלועה תמחלמ yar תויה ,בורקמ רתוי ויתרכה

 ,וננכש היהש ןמטרא לשימ וסיג mad רוגל ותחפשמ oy רבע ,הזגפהב

 ןולל ןיידה תחפשמ הסנכנ ןכלו ,תוחפשמ יתש ליכהלמ רצ היה ותיב םלוא

 לעב" .אסריגמ אמופ קספ אל שממ .דמלו הלילו םמוי בשי ןיידה .ונלצא

 .רובצ ינינעב םילעפה בר רזייוו השמ 'ר היה גחו תבש לכ "ארוק

 םג השק קוזינ בוטאינזור תא ודקפ רשא תובר ינמ תופירשה תחאב

 הינקסעלו הליהקל .וב דומללו ללפתהל ךישמהל היה רשפא יאו ןשיה זיולקה

 הנביש דע ןכל ,זיולקה ןינב תא שדחמ םיקהל םייפסכ םיעצמא יד ויה אל

 םידחא .הליפת תומוקמ ינימ לכל ויללפתמ ורזפתה ולית לע םוקיו זיולקה

 קלח .םירחא הליפת יתבל םירחאו לקיציא 'ר לש ונינבב זיולקל ופרטצה

 עבקנ הזה תסנכה תיבב .ןפשטכר יבצ לש תסנכה תיבל ללפתהל רבע לודג

 לכב ןכו תבש תולילב .ןהכה רנדנול יבצ לארשי 'ר רועשה ןתונ .ינרות רועש

 .ןקזו רענ םירועשל וכשמנ הנשה תומי

 תיב לכ .הלודג הדיבא וז התיהו גנילרמה ןואגה ברה רטפנ וז הפוקתב

 יבצ לארשי 'ר ודיפסה העבשה ימי דחאב .לבא היה בוטאינזורב לארשי

 שארמ ןכומ "דפסה, הז היה אל .ןפשטכר תסנכ maa רועשה תעשב רנדנול

 רועשה תעשב .ןפשטכר ןושמש היה הלא ןיב .ךכ רחא קר ,הזל עדונ םיברלו

 רנדנול ony לארשי 'רמ ושקבו ןרטש ןועמש"ףסוי ןב דודו ןושמש שגנ ינשה

 םישודיח ישודיח יםשור בר םואנ הז היה .שדחמ ודפסה ירבד תא תאשל

 .רטפנה ברה ישודיח לע רזח םגו

 םיובלטייט המלש 'ר זיולקהו הליהקה wy חלשנ הינמרגב רבכ יתויהב

48 



 ,ב"ושה רזיוו השמ י"ע םג םותחו בתכמב דייוצמ "דראב יד המלש, הנוכמה
 ,ןבומכ .הנבנו ךלוהה בוטאינזורב ןשיה זיולקה בוש םיקה ןעמל םיפסכ ףוסאל

 תנשב ירקבבו .הינמרגב בוטאינזור יאצוי ןיב יתלוכי בטימכ יתישעש

 יתרזע לע םתדות תא זיולקה ינקסעו יאבג ינפל ועיבה בוטאינזור תא 4

 .השודקה הרטמה ןעמל םיפסכ ףוסיאב

 ןסכיא ,תידיסחה תרוסמב האלה ךישמה שדחמ הנבנש ןשיה זיולקה
 אל דחא ףאו הרות ידמולו םידיסח םתסו בו'צאדי'ז ידיסח וילתכ ךותב
 רשאמ תרחא תלשוש לש דיסח ותויהב הלילח חפוקמ ומצע תא שיגרה
 .בו'צאד'ז

 וחרטו ורזעו ושעש .םיבדנתמ ,םיבוט םידוהי ויה זיולקה לש םיאבגה

 זיולקה לש םינורחאה םיאבגה .םולשת םוש אלל םימש םשל זוילקה ןעמל

 'רו לקנרפ ריאמ 'ר ,רנדנול יבצ לארשי 'ר :רכוז ןיידע ינאש המכ דע ויה
 .רלק ןימינב

ceed 

 רעטבָאלעג PN רעלעק ,לעגירק לש תיבה — סטכער .1929 תנשב םלוצ ,רכיכה

 הלודג הוצמל יבצכ ץר .םח ידוהי בל םע ,טושפ שיא ,הז ןימינב 'ר

 בהא .תוכז ףכל ץרתל דימת הטונו לווע הזיא לע ןגהל עדי דימתו ,הנטקכ

 שפחלו תונחה תא בוזעל "דיריה" םויב ףא היה לוכי .טמ-חשה קחשמ תא

 .טמדחש קחשל wy בשיש שיא

 ,זילע ידוהי .ול וארק שרה לאומש 'ר לש ךורב 'ר ,ןימינב 'ר לש ויבא

 .אוה ונובשח לע תוירבה תא חדבל עדי ,היה ןויבאו ינע םג לבא .חמשו

 הרמאו ,רקהו השקה ףרוחב רונתה תקסהל,םיצע ונממ השרד ותגוז ,םירפסמ

 'ר ךלה .(ןצייה םוצ ץלאה עז ייג :שידייב) ."םיצע הארתו ךל .ךורב, :ול

 םע המ ,ךורב ,ונ, : ותשא תלאוש .םיצע ילב ,אבש תמועלכ am קושל ךורב
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 תחלש הזלו יתיאר םיצע, :ךורב 'ר הירחא הנוע "? םיצע תיאר ? םיצעה

 לכב םיללפתמה לכ לשו םייברה לכ לש "ןטייצראי"ה לכ עדי אוה ."יתוא

 תותשל תנמ לע ,והנשמל דחא תסנכ תיבמ ץר היה רקוב ידמו תסנכה יתב

 .ולש רקובה תחורא םג התיה וזש הארנכו ,טייצראיה ילעב םע "םייחל"

 .סערפ בייל םשב דחא דועו לפוק 'ר היה הז זיולקב שדוקב שמשמה
 ותבכרמב עיסמו ןולגע היה םינפל .סיצרימ בייל ומא םש לע ול וארקו

 לעב רותב עודי היה אוה .הרזחבו הציבוכרקבש תבכרל בוטאינזורמ םיעסונ

 דימת עיסה סיצרימ ביילו ,םיריבא םיסוס ינש לש הרכרכ םע סחוימ הלגע

 .תלוכיה ילעבו םיסחוימה תא קר הפיה ותרכרכב

 ותדובעל .זיולקב תושמשה תא ףידעהו וז הסנרפ וילע הסאמנ ףוסבל

 םגש הנווכב ,םומיחל ,תיבה ןויקנל גאוד היה .שדוק תכאלמלכ סחייתמ היה

 םג .םישקה ףרוח תולילב םמחתהל םוקמ םהל היהי םינצבקהו םיינעה

 תויהלו ףגתסהל וליחתהו אבצל בציתהל םיכירצ ויהש םיריעצה םירוחבה

 רדס יא וריאשה םעפ אל .זיולקב טלקמ ואצמ ,"תוזרל, תנמ לע תולילב םירע

 .םהב רעגי סיצרימ בייל אל לבא .החרטו הדובע הברה סיצרימ ביילל ומרגו

 ינפל תולילב םירוחבה ינפל זיולקה רוגסל זיולקה יאבגמ שורדי אוה אל

 םתוא דדועיש ,ףירח הקשמל גאוד היה ,הברדא .תיאבצה הדעול תובציתה

 יינע .םידוהי ינפל זיולקה תא רגוס אל סיצרימ בייל שמשמה .םדרהל אל

 .אחרפ יחרוא וא םה ךריע ינב

 ןשיה זיולקה יללפתמ ןיבמ םירחא םיבר םג םיאכז יאדובו יאדוב

 רובעכ לגוסמ ימ ,לבא ,תחא הלמב קר ול .הבצמ םהל ביצהלו םריכזאש

 יתחספ םהילעש הלא יל וחלסי ןכל ? םישנאל ןויצ תתלו רוכזל םינש תורשע

 היללפתמו היאב לכלו זיולקל טעמ שדקמל רכז ןאכ יתמשרש וז המישר אהתו
 .ויערמו רלטיה יסגלק י"ע וחצרנ רשא
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 תינויצה העונתה
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 קילַאיב .נ .ח

 םתאו ,םכילע וובדיש תורוד ואובי -- --

 םכילע תומרד ורבחהיו םיריש ורישי .ןושירחת

 רביד יכ עדי אלש ימ שי םא .םכריכהל ילבמ

 יכ תעדל םיכירצ םכניא םתא ,וימי לכ הזורֿפ

 ,םתא םיבשוח סא לבא ,םכימי לכ הריש םתישע

 תורשע רחאלש םושמ ,שאיתהל הביס םכל שיש

 .הרומג תועט םתא םיעוט -- טעמ סתגשה םינש

 .ונפוג לש הארבהה תליהת אוה אוה םכלעפמ

 .ומתסנו ושרקנש תורוניצב םרוז לחה יחה םדה

 .שדחמ קפוד לחה בלה



 רגרב םייח ר''ד

 ינויצה ןוזח ימיב בוטאינזור

 םלוע יתיאר אלש דע יתושי לכ תא אלימש ,ינויצה ןוזח ימי םימיה

 .ירטסב םיטנדוטסה ןוגריאב תיאשחה תוליעפב יתאצמ יכרד תאו ודבלמ

 יתאצמ הב ,בוטאינזורב תושפוחה תא יתיליב ,ייחב תידוסיה ,וז הפוקתב

 ,םישיגר תובבל ילעבו לכש-יפירח ,תינויצה העונתב םיגרואמ םיריעצ
 .םיליעפו םירע

 לע הדיקשבו תירבעל םיסרוק ןוגריאב האטבתה תירקיעה תוליעפה

 wa די-לע ,"ןויצ תרבח,,, לש םלואב .לארשי-ץראל הזעה הביחה חופיט

 םיאבוטאינזורה םיליעפה oy דחי יתנגריא ,"הוקרצ,,ה לומ ,ןמרסו ר"ד לש

 .תונויצה תרותב םיאשונ לע תוחישו תואצרה

 הדימעה חוכו השעמה ץפח ,בוטאינזור-יריעצ תויומד ינורכזב ותרחנ

 תושגרתההו איהש ומכ תואיצמה תא ואר הטשפה לכמ םיקוחר .םהלש

 .םתוליעפב שאה התיהש איה ,םתוישעמל ףקות הנתנש איה תימינפה

 ונימזה 1908 תנשב .בוטאינזור יליעפ םע דימתמו רע רשקב יתדמע
 .הפל הפמ אלמ היה םלואה .לצרה .ז ןימינב לש ןורכזה םויב תוצרהל יתוא

 אטבמב ,תינרדומ תירבעב יתאצרה תא עומשל וקקותשה בוטאינזור ידוהי

 תרטמ יכ ,לצרה לש תידוסיה הפקשהה תא תואושתב ולביקו ידרפסה

 .םואלה תמדא לע ידוהיה םעה ייח לש היצזילמרונ איה תונויצה

 תוצרהל תובורק םיתעל הנמזוה ידורבמ ץישפיל תיבל הינורב יתשא

 תויצולח לש העבטמ .תימצע הברקהלו המשגהל לאידיאה ןמ ךרדה לע

 ,הזעהלו זועל םיריחב jon םיריחב םיצולח jw ,הל םימתרנ םיטעמש

 ויה הלאכו דומללו רובגל םיריחב ,ךישמהלו ךרדה לא קונזל םיריחב

 .בוטאינזור יריעצ
 םימישגמ םיצולח ,ןוזח-ישנאו םימלוח ,ץראב בוטאינזור ינב םה הלאכ

 םדב ,העיזב םיתחתחהי תומחלמה יישק לכב ודמע רשא ,השעמ-ישנאו

 הרזע הטישוהב בוטאינזור יאצוי ןוגריאב יתשא םג הלעפ ןכלו ,תועמדבו

 .ץראב שרתשהלו הטילקה יישק תא רובעל ,הצרא ולעש הטילפה תיראשל

 הכז םנמאו ,בוטאינזור יאצויל הביחה תא וננב בלב םג ונעטנ ךכו

 סרפ ול קנעוה הימיכב תיעדמה ותדובע דעבו ןמצייו ןוכמב רוספורפכ ןהכל

 ותדובעב ובורו ושאר עוקש אוהש תורמלו ,תסנכב יגיגח דמעמב דלישטור

 םתליהקל ןורכזה רפסבו בוטאינזור יאצוי לש םתוליעפב ןיינעתמ אוה

 .וניבורק בור ופסנ הבו הברחנש
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 ןפשטכר בקעי

 םינויצה תורדתסה

 תבישו תימואלה היחתה תרושב העיגה לזבב ינויצה סרגנוקה ירח

 םהיניב וטילחה הרייעב םינויצה ינושאר .ונתרייעל םג םלובגל םינב

 ישנאל דחוימ הליפת םוקמ דסייל ,"ןויצ-יבבוח, תרובחל ןגראתהל

 ךותב ומק דימש ןבומכ .הרות-רפס בותכל יגיגחה ערואמה דובכלו .ונמולש

 וסייג דימ .הרות רפס תביתכל םגו ןויצ תביש ןויערל םידגנתמ הרייעה

 ולמע אוש ,תיב הנבי אל 'ה םא" :היל עייסמד אנתכ ,הרותה ןמ םיקוספ

 ותסנכהו הרות רפס תביתכ וליאכ ? הרות רפס ובתכתש םתא ימו ."וב ינוב

 bow תורמל הזו ? הרות ירפסלו םינויצל המו םהל קר pow הז 'ד לכיהל

 םיגהנתמה ,םימכח ידימלת ,םימלשו םיארי םידוהי ויה ןויצ יבבוח ישנא

 םבלל עגנ ןויצ תבישו לארשי-ץרא ןינע אלא ,הרייעה ינב רתיכ רבד לכב

 .םתובהלתה לכב לועפל ולחה "השחא אל ןויצ ןעמל"ו

 בורב רפסה-תסנכה תגיגח ורדיס הרותה רפס תביתכ תא ורמג רשאכ

 .הבר התיה החמשהו הרייעה תוצוחב ודקרו ורש ,ראפו החמש

 ויה אל ."ןויצ יבבוח" תרבחב םידגואמו םידחואמ ויה םלוכ הלחתהב

 ,גהנמ ותוא יפכ וגהנתה םלוכ ,םהיניב תופקשה ילדבהו תועיד יקוליח

 הניזחתו" :הדיחיו תחא הרטמל ופאש םלוכו תווצמו הרות ירמוש ויה םלוכ

 ."םימחרב ןויצל ךבושב וניניע

 םינושארה .םיגלפה ינושאר עיפוהל וליחתה הנש 30-20 רובעכ

 -ילעופ ישנא ויה ,תינויצה תורדתסה ךותב דרפנ גלפכ ןגראתהל וליחתהש

 תמחלמ ירחאו ,הדובע-ישנא רותב תיללכה תורדתסהה ןמ ודרפנ םה ,ןויצ

 האריהו הרותה לוע תא םמצעמ דירוהל םישנא רבכ וליחה הנושארה םלועה

 תורדתסהבש ילעופה גלפל ונגראתיש היה יעבטו םילעופה דמעמל וברקתהו

 "הווחא" םהלש רעונה ןוגראו "םיינויצ םתס" ישנא ואב םהירחא .ןויצ יבבוח

 .דועו ריעצה רמושה ,הינודרוג ,אביקע ינב-יחרזמה תורדתסה כ"חאו

 -ברע ואבש םיליעפו םירבח תואמ לע תואמ ונמ הלאה תויורדתסהה לכ

 םיאשונ לע תונוש תוחישב יונפה םנמז תא םש וליבו םהינודעומל ברע

 -יברע ונגריא ,םיירבע םיריש ורש ,תירבעה הפשה תא ,ך"נת ודמל .םיינויצ

 .םימסרופמה "ארוה" ידוקר דמל רעונהו ,תואצרה ,םיחוכיוו ,תובושתו-תולאש

 תבוטל םיפסכ ףוסיאב דחיב םידגואמ ויה םיינויצה םינוגריאה לכ

 ןוגרא לכ חלש ל"קקל ."לארשיל תמייקה ןרק" םשב י"אב המדא תשיכר

 דימת התיה רעונה ינוגרא ןיב .ל"קק ףינס תא הרייעב וויה םהש ,כ"ב 2
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 םשריו ל"קק רובע םיפסכ ףוסיאב ןושארה םוקמב היהי ימ : תורחתה

 ? "הלעמב ןושאר םירתמכ" ל"קקה תדועתב

 יחא .רעונה ינוגרא ןיבמ םידבוכמ םישנא קר וחלשנ ל"קקה תלהנהל

 עגונ ינאש תורמל ,םינש הברה ךשמ ל"קקה לש ר"ויה היה ןפשטכר ןושמש

 תונידע לש תומלגתהה היה הז יחא יכ ןייצל ימצעל השרא תאז לכב רבדב

 ר"ויה םינש הברה םג היה .רוביצ ינינעל רסמתה וימי לכו תעדה בושיו שפנ

 .ותסנרפ םגו ותחפשמ תא חינזה ותונקסע י"עו םיללכה םינויצה תורדתסה לש

 טקספיטרסה תא גישהל חילצה אל לבא י"אל תולעל ףאש ונתאמ דחא לכ ומכ

 לש רהמנהו רמה םויה עיגה ידע זא לש ירוטדנמה ןוטלשמ (הילע-ןוישר)

 .דקומה לע הלע ותחפשמ-ינב םע דחיו בוטנזור תליהק לש ילאטוטה לוסיחה

 םייללכ םינויצ

 ךרדב וזכרתה םהיניבו םינויצ-םתס םמצעל וארק םייללכה םינויצה

 .היצנגיליטניאהו ססובמה דמעמה ינב ללכ

 תויטילופה תוגלפמה לכמ הנושארה התיה םייללכה םינויצה תורדתסהה

 .ונתרייעב ולעפש

 .גרבנזור השמ :היה םהלש ר"ויה

 : םיליעפה

 קילַאפ יאתבש ,הנט ילוש ,קוטול והיעשי ,ןפשטכר ןושמש : ןימימ

 דקפ אל םירשעה תונשב ןילופב םייללכה םינויצה תעונתב לחש ערקה

 .ונתרייעב םינויצה תא
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 "ןויצ-ילעופ ,

 ונגראתהש תונושארה ןמ התיה יכ בושח רבע "ןויצ-ילעופ, תגלפמל

 ןיב .תינויצה םתלועפל תונמאנבו תוניצרב וסחייתה םירבחה .ונתרייעב

 זיוהטסול וינומ השמ םגו ד"יה סעלזיימ בייל רטסיגמ ויה רתויב םיליעפה

 הל וכייתשה ,םיחטש ינימ לכב הבר תוליעפ ולהינ םה .לארשיב רטפנש
 תוליעפ וחתיפ םה .עוצקמ ילעבו םידיקפ ,םילעופ ,תדבועה הבכשהמ רקיעב

 ןויצ-ןב לש ותלהנהב תרדוסמו הלודג הירפס ולהינ ,יתוברתה חטשב הבחר

 החלצהבו תונוש תוגצה וגיצהש הירבח ןיבמ יטמרד גוח ומיקה םגו ץיבורוה

 .הבר

 -קתה םיישקה תא שיגדהל יאדכ

 -ל דע םימעפל ורימחהש םייביצ

 yn“ לש םבצמ תא אושנ יתלב

 חוכ-בר םרוג םלוא ,הכאלמב םיש

 םיליעפה לש קזחה ןוצרה היה

 אלו יוארכ םדיקפת תא אלמל

 הנותחב םירמז-ילכ תניחבב תויהל

 ידכ ושעי םישעמ המ בטיה ועדיו

 םהל ןתנ הזו ,םיישקה לע רבגתהל

 רוביצה ינפל עיפוהל זועה תא

 -ה הרזעה תא םלש בלב שורדלו

 -ובל .תיתוברתה הדובעל הצוחנ

 ויה םירגובמו םיריעצ לש םהית

 .םתארקל םיחתפנ

 ןרטש יבצ הדוהי :ןימי דצב

 ןמפוה יכדרמ :לאמש דצב

 רותב דוחל ונגראתהש םינושארה ןויצ ילעופ ישנא ויה ליעל רומאכ

 םימרוג ינימ לכ ויהו ןויצ יבבוח לש יללכה ןוגראה ךותמ תדרפנ תורדתסה

ardםיבבוח תקהל םיקהל וטילחה םתונגראתהל ןוממ-תורוקמ שפחל ידכב  

 .ןוגראל שדוק ויהי תוסנכההו תונוש תוגצהל

 תוריצימ תוגצה ינימ לכ בוטאינ'זורב וגיצה םהו הפי החתפתה הקהלה

odyםירוחב ,םיטנדוטס הקהלב ופתתשה .ןדפדלוגו שא ,ץרפ ,םכילע  

 תוגצההמ תובר תוסנכה םהל ויהש ןבומכ .ללכה ןמ תאצוי החלצהבו תורוחבו
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 תא ביחרהל םשפנ ואשנ יכ ,הלודג הירפס תשיכרל שדוק ויה תוסנכהה לכו

 רשפא הירפסה לש הכורבה הלועפה לע .רעונה לש ומלוע תא קימעהלו ויקפוא

 לכב םירפס תלאשהל הילא ונפש םיארוקה לש לודגה רפסממ םג דומלל

 .םידיקפהו םירומה ,םהבש היצנגלטניאה דוחיבו םייוגה םג ואב .תופש ינימ

 תולדה םג ,הנושארה םלועה תמחלמ רחא ודמע ,ולש תא השע ןמזה
 תא וויה םהו םינומה ןויצ ילעופ תורושל האיבה הסנרפ ירחא תוקפדתההו

 בייל היה ןוגראבש היחה חורו ר"ויה .הרייעה לש רעונה ינב לש םבור בור

 היהנ םינש רובעכ .ןוגראב ליעפהו ריכזמה היה זיוהטסול ינומ .סילזיימ

 ,הלאמש יתיטסו יחרזמה לעופה ןוגראמ ינא יתרבעשכו .ןוגראה ר"ויל םג
 ,םיוסמ ןמז ךשמ ריכזמה לש דיקפתה תא ילע יתלביקו ןויצ ילעופל יתסנכנ

 .הלש ר"ויל םג יתרחבנ המחלמה ץורפ ינפל תודחא םינש

 IAIN יריעצ,,ו ''יחרזמה ,

 חרכומ ינא יחרזמ יריעצו יחרזמה תעונת לע ןאכ בותכל הצור ינאשכ

 גרעברעיוז םהרבא 'ר הנורטפו הדסימ ,הריהזמה תוישיאה םע התוא תוהזל

 לז

 תעונת תא דסי גרעברעיוז םהרבא 'רשכ ןיידע יתייה םימיל ריעצ

 ץוחמ היליעפ תאו התישאר תא ראתל לוכי יניא ןכל .הרייעב יחרזמה

 .ל"נה עי'צמרבא 'רל

 ול ויה ,ונתיבמ קחרה אל ורג םה יכ ותחפשמ תאו שיאה תא יתרכה

 תעכ תאצמנ ,םירמ .הרוכבה תבה .םינב ינשו man יתש ,םידלי העברא

 ,התא חחושל יתבהא דימתו ליג ותואב ונינש ונייה .התחפשמ םע לארשיב

 .היבאל היתונוכתב המוד דאמו תיטנגיליטניא ,תיחקיפ התיה

 ,םישישק רתויה םינקוזמה םידוהיב תוארל דימת ליגר יתייה רענ רותב

 ,ונתוא םיריהזמ דימתו םיחכוותמ ,םישעורו םידמול ,םינזגר ,םינדפק םידוהי

 'ר לש ותוישיאל הז היה רומג דוגינ הזיא לבא .םהל עירפהל אל ,םירענה

 לק ךויח םע דימת .הבהאו בל בוט תנרוק תוישיא ,גרעברעיוז ע'צמרבא

 תוריאמה ויניע רקיעבו לודגה וחצמב ,הפי חפוטמהו רוחשה ונקזב .וינפ לע

 .הביחו הבהא

 היה יקב הז לכ םעו ,הרומחבכ הלקב ריהזו ידוהיה היה םכח דימלת

 ארק ,תינמרגה הפשב טלש ,השדחה תירבעה תורפסב .הזה םלועה תויוהב

 .םברקל גאד ,ריעצה רודה לע בוהא .תוירבה ןיב ברועמו ינמרג ןותע

 םתסו םיכרבא םיפסאנ ויה תותבש יאצומב .החוורל חותפ היה ותיב

 הת ,דוביכ השיגמ התיה עלליט ותגוזו טמ-חש ותיבב םיקחשמו םירוחב

 .םוקמב יחרזמה ףינסב היחה חורהו ר"ויה היה אוה .םימעטמו םח

 רקיעבו הרייעב םרוג הוויהו חתפתה וז העונת לש ףינסו םינש רובעכ

 "יחרזמ יריעצ, לש ןוגראה תא םהרבא 'ר דסי ,היתודסומו הלהקה ינינעב
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 גרעברעיוז םהרבא 'ר היה הנורחאה המחלמה ץורפל דע ."אביקע ינב;ו

 רעונה תעונת לש הנורטפ .יחרזמ יריעצ לשו יחרזמה לש דובכ לש ר"ויה

 לכל ידרחה רעונה יגוחב רידחה ןויצל הזעה ותביח תא .אביקע ינב תיתדה

 .ויתובכש

 רותב ודי לע הנמתנ ,ויחופיט דלי .םיובסונ קחצי רזעילא ריעצה

 יחרזמה יליעפ ןיב תובר םינש היה הלאה תורושה בתוכ םגו ריכזמ

 םיצולחל תורשכה ןוגראב רזוע ,בובלל תויצרא תודיעול עסונ היה ,היריעצו

 היה אל רבדה .הילע -- התיה הרייעה יריעצ לכ שפנו ישפנ תאשמ .הביבסב

 התיה טדנמה תלשממש ,תונוישרה תסכמב יולת היה הז ,ולא םימיב לק

 וליב םייתניבו םינש 4-3 םרותל וכיחש םיצולח ויה .םיצולחל הביצקמ

 תלבק יא םרג תחא אלו .תושק תודובע ינימ boa "תורשכה,ב םנמז תא

 חפמל תובר תובזכאל תוצובקב םינש 5-4 לש הרשכה ירחא טקיפיטרס

 רתוי תוכחל ולכי אל יכ ודרפנ דחיב תולעלו ןתחתהל ודמעש תוגוז .שפנ

 לכ ,טקיפיטרס לבקל הכזש הז היה רשואמ .הילעל טקיפיטרס ולבק אל יכ

 ותוולל .וכרבל רעונה תויורדתסה לכמ ואב ,הדירפ ףשנ ול הכרע הרייעה

 אוב ינפל העשכ .ץראה יפוחל הינמור ךרד םשמו בובלסינטסל האציש תבכרל

 ."הצרא םילוע ונא -- הצרא םילוע ונא" ודקרו םיירבע םיריש ורש תבכרה

 .הזל הכזש ימ ירשא .הרייעב ריעצה לש הלודג-יכה הלאשמה התיה וז

 "הוחא,

 םינויצה לש "הוחא" התיה הרייעב םיחתופמהו םיליעפה םינוגריאה ןיב

 גרבנזור השמ ,ןמסיו דוד ר"ד םג .םינש ךשמ ר"ויה ,יחא היה הב ,םייללכה

 .םינוש םידיקפתב לוע ואשנו ליעפ קלח וחקל םירחאו

 .ןמסייו דוד היה "הוחא,, לש רעונ ןוגראב היחה חורה
 תורדתסה רותב תבשחנ םייללכה םינויצה תורדתסהה התיה הליחתב

 יקרופו םייתד םייחרזאו םילעופ תחא הפיפכב רודל םילוכיש תיתגלפמ יתלב

 .םהיניע דגנ תינויצה תיללכה הרטמהש קר תדה לוע

 חתפתהל הליחתה תינויצה העונתהשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
 םיינויצה תורדתסה םג ,הלש רושימב תחא לכ לועפל וליחתה תויורדתסההו

 ,םייחרזאה םיגוחהמ בור יפ לע הב וזכרתה ,דחוימה הנוינצ לבקל הליחתה

 םירבדמ םש עומשל היה רשפא .רעונה ןיבמ היצנגלטניאה ,םידיקפ ,םירחוס

 תצק םגו שידיי ןבומכ התיה םש תטלושה הפשה םלוא ,תינלופה הפשב

 .תירבע

 י"'אביקע-ינב,,

 םהילא ןירקה ,תויצולח לש תרוסמ רבכ התיה בוטאינזורב ידרחה רעונל

 םתוגהנתהב תרכינ התיה ותעפשהו גרברעיוז םהרבא 'ר ותוישיאמ

 .םדומילבו
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 -תיב ישבוח ןיב רקיעב ,הבר תיתוברת תוליעפ ולהינ "אביקע ינב,
 -ץרא תופקשהל ,םישדח תונורקעלו םיכרדל ופיטה םייתד םיריעצו שרדמה

 .תוילארשי

 "הינודרוג,,

 םלוא .ידוהיה רוביצה תובכש לכב רעונה תא ןגראל הרטמב הדסונ

 ולגדש םיריעצה .םהילע רבגתהל ולכי אלש .םילודג םיישקב הלקתנ

 העונת הראשנ הינודרוגו ,תונוש תועונתל ורהנ ,י"אב הדובעו תויצולחב

 אל םתעפשה .םהל היה אל תופיסאל םלוא וליפא ןורחאה ןמזבו ,השלח

 לכב הבר תוריסמב ופתתשה םיטעמה הלא .רעונה יווה םוחתמ הגרח

 .תירוביצ תינויצ הלועפ

 "ריעצה רמושה ,

Ipילגו תולודג תווקתל יוטיב שמיש בוטאינזורב "ריעצה רמושה,  

 יגוח תא רקיעב הפיקה הסיסתה .ידוהיה רעונה ברקב הריבכה תוררועתהה

 תובכשמ רעונ ינב םג "ריעצה רמושה, תורושל ולבקתנ יכ ox דמולה רעונה

 .הילעלו המשגהל םיעוגעג הגופס התיה ןקב הריואה .תויממע תויתרבח

 ,תויגולואדיא תורהבהב רתויב ונייטצהו דאמ םיליעפ ויה ול וכייתשהש ולא

 םיילארשי-ץראהו םיירבעה םירישה ילילצו םיינויצו םייטילופ םיחוכיוו

 תיכוניח הלועפ התשענ ןקב .םקרנה םירוענה יווה לע םמתוח תא ועיבטה

 1936 הרשכהב בוטאינזור יריעצ

 1936 רָאי PR הרשכה ףיוא םיצולח רעווָאטַאינזָאר
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 תיצולחהו תינויערה הכרד םע האלמ תוהדזהל םיריעצה תא הכניחש תיסיסב

 .העונתה לש

 םיטסינויזיווה -- (ytd יב ,

 יגוח לכ לש תובחר תובכש הפיקהו הלדג תיטסינויניברה העונתה

 ךפהנו ומוקמ תא אצמ ,שדח ןכותל אמצ היהש הזה רעונה .הרייעב רעונה

 אל םלוא .תיאבצה תעמשמהו יאבצה ןויערה רתויב ול םסק .יניצר םרוגל

 התיה .יאבצ ךוניחבו תינפוג הרשכהב קרו ךא וקפתסהש בושחל היהי ןוכנ

 העד ימימת ויה אלש רעונה לכ תא הכותב הזכירש ,תססותו הרע העונת
 ףינסה לעפ תובר .יטסרד יונש הב תוארל וצרו תינויצה הגהנהה םע

 לוגיסלו רעונה לש תינחורהו תיתוברתה הרשכהה חטשב םג בוטאינזורב

 .ולש רובידה תפשכ תירבעה

 'ולח-םתס,,

 הכניחו תינויצה העונתב הרושק התיהש ,תיכוניח רעונ תעונת םצעב

 ,תירבעה הפשה דומיל : תורטמה .תיצולח המשגהו הילע תארקל הירבח תא

 תוישיאה שוביג .תדלומהו םעה תבהאל ךוניח ,תוינויצ תונרקל םיפסכ"ףוסיא

 אלש תינלאמש רעונ תעונת התיה איה הז לכ םע .הצובקכ ןהו טרפכ ןה

 תובר התשע ,"תודחאתה" וא "ןויצ-ילעופ" לש החור ךלה ay הקפתסה

 ,רתוי ריעצ ליגמ יצולחה ךוניחה תא ליחתהל .יצולחה חתמה תאלעהל

 תמאבו .התונבלו ץראל הילע התיה םתפיאש רקיעש ,םיניערג רישכהל ידכ

 .תורשכהל םיצולחה בור ואצי םהמ .םיצולחהו םילועה ובר היתורושמ

 םואבסונ-דלפניבור דוד :וז תיצולח העונת לש םיליעפהו םידסימה

 .קינרב קיזייאו ןמפוה (יטומ) יכדרמ ,ןרטש יבצ-הדוהי ,וארט יכדרמו

 "וניזקה ,

 רפס תאירקל םישנא םתס וזכרתהש הפיא "וניזק" דוע בוטאינזורב היה

 הפיאש ow ילבו יטילופ ןוויג ילב .םיעיר תחישלו טמ"חש קחשמל ,ןותע וא

 .תינויצ הרטמו

 ןודל םיברעב הכאלמה ילעב ופסאתה םשש הכאלמ ילעב ןוגרא םג היה

 גוח -- םינקחש תקהל םג התיהו םירחוסה ןוגרא םג היה .םהלש םינינעב

 .תונוש תוגצהב ועיפוהב ,הפי תוליעפ להינש יטמרד

 היה םמושירש רעונהו םירגובמה לש םיימשרה םינוגראה ןה הלא

 .בוטאינזורב םיירוביצה םייחב ,תוחפ ימו רתוי ימ ,רכינ

 םהל היה אלש םיטסינומוקה ןה הלא ימשר יתלב רעונ ןוגרא דוע היה

 קיצה ןוטלשהו תרתחמב תובחרנ יד תולועפ ולהינ לבא םהלשמ ןודעומ

 םידעוימה םימיב דחוימב ,םהיניב םירסאמ הברה ויה .םתוא ףדרו םהל

 .תותיבש וא תונגפהל
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 רעטכאט סשירפ םייח



 ףרש .. רלדירפ םהרבא |

 תירבעה הירפסה

 היהש ירבעה רפסה-תיב רגסנ הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ם

 תוססבתהו המחלמה ךושב ךא ,תובר םינש ךשמב ונריעב םייק

 ,םלולסמל םיניקתה םייחה בוש םעו ונתביבסב ינלופה ןוטלשה

 לע לבק רשא ,ל"ז קינרב השמ הז היהו .שדחמ ירבעה רפסה-תיב חתפנ

 תיזנכשאה םוקמב תידרפסה הרבהה תא גיהנהש אוהו הארוהה תא ומצע

 .ןכ ינפל תלבוקמ התיהש

 רבעו ונריע תא בזעש םושמ ,דואמ הרצק ךא הכורב התיה ותדובע

 .רתוי ans הלועפ רכ וינפל היה םש ,בובל ןילופורטמל

 ודיל לביק -- ץראב ונתא אצמנה -- גרבספ יבצו ,לארשי ןמלא אל ךא

 .הבורמ החלצהבו תונמאנב ותכאלמ תא אלימו הארוהה טיברש תא

 ןיפכד לכל ןושלה תיינקהל ותוטיהלו ותוריסמ תא הרקוהב ןייצל ילע

 תסירד םהל התיהש הלא ןיב תויהל יתיכזו ,רפסה-תיב תרגסמל ץוחמ םג

 1938 ,יממע ס"יבב התיכ

 1938 ,ווָאטַאינזָאר PR לוש-סקלָאפ רעד ןיא סאלק ַא
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 ותושרב ויהש םירפסב ןייעלו אורקל ידכ ,ס"היב םלואל ךומסה ורדחל לגר

 .םהב יתישקתהש םירבדב תורהבהו םירבסה ונממ לבקל ןכו

 דציכ תויוטבלתה ויהו חונמ ונל ןתנ אל האירק ירפסב רוסחמה

 הלעוה הנהו ,ןיפנא ריעזב ולו תירבע הירפס םיקהלו ךכילע רבגתהל

 ,"הציבוגרטה, חטשב םייקתמ היהש תומהבה קושב "טרס ,ov לע ןויערה

 לטוה הזה דיקפתה .דגבה שדל טרס תדמצה י"ע םיפסכ ףוסאל ונייהד
 תושגרב הלועפל ונאצי .ילעו ,ב"הראב יחה ,(ןמרמה) דרלסקא הדוהי לע

 1936 ,תוברת ס"יבב רמועב ג"ל תגיגח

 1936 רָאי PR לוש-תוברת רעװָאטַאינזָאר PR גנורעייפ-רמועב ג/יל

 הירפסל סיסבה וויה רשא םירפס ושכרנ ונפסאש םיפסכבו ,םיקפקופמ

 ירבע רפס גישהל -- תמצמוצמ םנמא -- תורשפאה רבכ הנתנו תירבע

 .םיילמינימ רבח ימד תרומת

 גרבספ רמ יכ הגופה הלח הירפסה תבחרהל תופסונ םיכרד שופיחב

 .תואבל וניפצו ונריע תא םייתניב בזע

 הרהמב הרעתה רשא שינייר םשב יאטיל הרומ ונריעל עיגה הנהו

 תא קפסל ידכ תמייקה הירפסה תנוכתמב ןיא יכ ,תעדל חכונשכ .ונייחב

 שדוק הנייהת תוסנכהה רשא ירבע הזחמ תגצה לש ןויערה תא הגה ,םיכרצה

 .הירפסל

 גרבנזור יסוי רמ דמע ושארב רשא ,רפסה-תיב דעו י"ע םג ןודנ ןינעה

 .בויחב ךכ לע טלחוהו

 תונכהב לחוה תובורמ תורזח ירחאו "ושעו בקעי היה רחבנש הזחמה

 ,רלדירפ רדנס לש םלואב ,1921/2 ףרוחב םיוסמ םויל העבקנש הגצהל

 .םיסיטרכ תריכמב לחוה ןכו ילוכו תומוקמ ןומיס ,םיטקלפ תספדה : ןוגכ
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 בל םשוה אל שוקיבה by תולעפתה בורמו רעושמהמ הלודג התיה הריהנה

 לבגומ היה םלואה ליכהש תומוקמה רפסמ יכ :אוהו רתויב ירטנמלא רבדל

 .שרוד לכל ורכמנ םיסיטרכו

 עתפל ועמשנ ,בר וב קחודהו הפל הפמ אלמ םלואהו הגצהה הלחהשכ

 "!תושפנ תנכס ...הגצהה תא קיספהל,, :םלואהמ תואירק

 םויה תרחמל יכ רוביצל העדוה ךות ,הגצהה הקספוה הרירב תילדב

 ןבומכו םירגובמל הינשהו םידליו רעונל הנושארה : תוגצה 2 הנמייקתת

 .ללכב םיסיטרכ ושכר אל רשא הלאכ םג ועיפוה תוגצהלש

 הלדג הירפסהו ריבכמל םירפס ושכרנו רעושמל לעמ התיה החלצהה

 .הבחרתהו

 הכישמה הירפסה ךא ,ביצקת רסוחמ רפסה-תיב רגסנ המ ןמז רובעכ

 וליפא םיעצמאה ורסחש ונעדיב הלרוגל ששח היה םרב ,לועפל ןיידע

 1922 ,ירבעה רפס תיב

 ונייה ? דציכו ,הירפסה תא ליצהל הצע ונסכט ךכיפלו ,הריד רכש םולשתל

 תמרע םע םיאצויו -- ינאו סלזיימ ביל ,ןפשטכר ןושמש : הירפסל םיסנכנ

 .לזיימ ביל לצא םיזגראב ונסחואש יחשה תיב תחת םירפס

 -ינואב םידומל ?ow בובלל רובעל היה סלזיימ ביל לע רשאכ ,םימיל

 ,לקי י'צבייל תיבב תיללכה הירפסל םירפסה תא ריבעהל טלחוה ,הטיסרב

 .הנממ קלח וויהו

 .תירבעה הירפסה תורוק ןה הלא



 הורה ת

 סורג יולה ךלמילא טידנב 'ר

 בוטאינזורמ ''ןויצ רשבמה ,

 ינבר ויה "ןויצ יבבוח תעונת,, לש היגוהו היררועמ ינושא

 ,יעלקלא יברה רבליהומ .ש 'ר ברה ומכ תיסורה תודהיה ינקסעו

 םייורש ןיידע תיחרזמה הי'צילגב םעה"ינומה "וכו רשילק ברה

 םיליכשמ won םשו הפ בור-יפ-לעו יתרוסמה םמלועב ויה

 תוליעפ וחתיפ ,ןויצ-תבישל תוררועתהל סה OA וספתנש

 ןיבמ דחא .ןויצ-תביש לש ןויערל ולעפו ורבחתה ,העונתה תבוטל

 בל ררועלו לארשי ינב תובל תויחהל ןעמל,, ולעפו וגהש הלא

 -קה אראב בושי תושעל YONA תופנכ עבואב םירזופמו םימדרנ

 ,המכחבו ANNA גלפומה ןדמלה ,דיסחה MMA היה ,ייהשוד

 .בוטאינזורמ סורג ךלמילא טידנב 'ר

 יפלו היצילגב ןויצ יבבוח ינקסעמ בר דודיע לביק ךלמילא-טידנב 'ר

 םהרבא ר"דה ,בונרטב "ןויצ תבהא" תדוגא זכרמ ר"וי לש תדחוימה ותשקב

 תישממ תובשיתה ןויערלו ןויצ-תביח ןויערל הרבסה תרבוח בתכ ,ץלז

 עבטה ךרד לע ץראה בשיתת הנושארבש זמורמ ןכש ,לארשי ץרא תמדא לע

 .לאוג ןויצל אבו דוד-ןב חמצי ךכ רחאו

 ,(תיחרזמה היצילג) ,ץיבוהורודב סופדב ח"נרת תנשב איצוהו בתכ אוה

 תירבעבו הרורב הפשב רבסוה םש ,"תמא תרותו רשבמ לוק" םשב תרבוח

 .הרמשלו הדובעל עקרקה לע תובשיתהו ןויצ תביש לש ןויער תא תיצילמ

 לש הבר ,ראיירש יולה לעוייפ 'ר ברה לש המכסה הפרוצ תרבוחל

 תידיסחה רקיעבו הנמאנה תודהיה לע בר םשור התשעו ןישדורוהוב

 תרוצו ונכות ול רבסוהשכו ,לצרה ר"דל דע העיגה תרבוחה .היצילגבש

 רובע ךרע תבר הלומעת תרבוח רותב הבשחו דאמ התוא חביש ,ותביתכ
 .תיתדה תודהיה

 ובלב 'ה תאריש ימ לכו םייח חרוכ אוה "ןויצ-יבבוח" וא ןויצ תבהא,

 אוה הזש -- ודואמ לכבו וחוכ לכב וז השודק הרובחב קיזחהל בייוחמ

 דומע "רשבמ לוק,) הלואגד אתלחתא יהוזו לארשי ינב לש ןרק תחימצ

 .('ה

 ,ט"נרת תנשב הנש רובעכ העיפוה תרבוחה לש הינשה הרודהמה

 ."ק"פל הנר לוקב ןויצל ינאיבהו" תנשב
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 ויתונויער תקמנהל שמתשה םכח דימלת ידוהי רותב סורג ךלמילא 'ר

 : ל"זח ירבדמו הרותה ןמ םיזמרבו םיקוספב

 ,בל ירובשל אפורה ,סנכי לארשי יחדנ ,'ד םילשורי הנוב" קוספה לע

 םילשורי הנוב" : ותבשחמ ךלהמ יפלו וכרדכ אוה ריבסמ "םתובצעל שבחמו

 תישממ םילשורי דוסילו הינבל תיקלא החטבההו דוסיה יהוז -- 'ה

 לכ תא ץבקי -- םילשורי תינבב וליחתישכ ןמיס -- סנכי לארשי יחדנ"

 חישמו לארשי םע עצפ לכ תא אפרי -- "בל ירובשל אפורה' תויולגה

 .םיתמה תייחתל זמר -- "םתובצעל שבחמו" אובי ונקדצ

 לכ הכח אוה ,יח לכ ךרדב ךליו וצק עיגיש בשח אל ללכ ךלמילא 'ר

 םייחהו םיתמה תיחת דימ היהי יכ ענכושמ היהו ונקדצ חישמ תאיבל עגר

 תישממ תובשיתהו ןויצ יבבוח לש ןויערה יכ ענכושמ היה ,ותומי אל ללכ

 woe "הלואגד אתלחתא' איה "הרמשלו הדבעל" לש השודקה ץראב

 תיבמ סנרפתהו תונברו דובכמ חרב םכח דימלת ידוהי ותויה תורמל

 דע תמייק התיהו ונבל השוריב הרבעו הרייעה זכרמב ול היהש הגיזמ

 סורג" "סורג לש המוחה תיב" רותב עודי היה תיבה .הרייעה לש הנברוחל

 ."רעיומ

 סורג תיב ןימי דצב .ןמסייוו אנינח לש תיבו תולגע ילעבל םוקמ רככ

 PUT סנַאמסייוו אנינח רעביאנגעק ,תולגעיילעב ראפ קרַאמ PN PAN סָאד

 .סָארג החפשמ רעד ןופ זיוה סָאד -- סטכער
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 םג ,וכרד יפ לע רענל ךונח

 .ונממ רוסי אל ןיקזי יכ

 (ילשמ)



 ךיניע ויהו

 ..ךירומ תא תואור

 צראווש דוד-ןב

 יד מל כמו ירומ

 היברד היתעדא שיניא םק אֹל :אבר רמאד

 ...ןינש ןיעברא דע

 ט"ק ןירדהנס

 ישחר תא עיבהלו םירפוס טעב ךושמל שגינ ינא ומיחרו וליחדב

 וקינעה רשא ,יתוברו ירומ לכל יתרקוה ישגר תאו ללכב בוטאינזורל יתדות

 .םהיתועידיו םתבשחמ ,םתמכח רצואמ יל

 היכרנומה תכולמ סכ לע ןושארה ףסוי ץנארפ רסיקה תבשכ םהה םימיב

 רשעמ הלעמל לע ךלמו הירגנוה-הירטסיוא זא הארקנש ,תיגרובסבהה

 ,"םייוגה,, לנפמ דחפו ארומ ןיאב בוטאינזורב םידוהיה ויח ,ןיממעו תונידמ

 םירהל וזיעה אל לארשי יאנושו ,ןישיב ןיערמ לכמ םהילע ןגה רסיקה יכ

 לע דרי ונקזש םינפ תרדה לעב ידוהי ,ןאמפאה-באו-יוועוו 'ר .די וא שאר

 הרייעה שארל תושרה י"ע הנמתנ וא רחבנ הנובתו ןירוא-רב ,ויתודימ

 ."םייוגה,, תוברל היסולכואה לכ ןוצר תועיבשל הלהינו

 שמשכ םרה ודיקפתל ףסונ "שמשה, לפוק 'ר ןהיכ םהה םימיב

 ,הנורחאה הלילה תרומשא ףוס םעו ,"םימדרנה יציקמ,, שארכ םג ,זיולקה

 לפוק 'ר לש ולוק עקב ,הקומע המדרתב ויה םיעוקש הרייעה ינב לכשכ

 הגות גופס ןוגינב ... םתרצונ ךכל יכ ,ארובה תדובעל ףיוא טהעטש ...

 ,םינשיה תותלד לע ושיטפ תומלהבו "אתולגב ,xnpow תניחבב רעצו

 תרימאב ימ ,תוצח ןוקיתב ימ ,םימשבש וניבא ינפל דומעלו םוקל םריעה

 דועו ינא יתיולנ הז לפוק 'ר לאו ...ארמג ףד דומילב ימו םיליהת יקרפ

 תכלל (4-5) תונטקה תועשב ףרוחבו ץיקב (10--12 ינב) יליג ינבמ המכ

 .ירומו יבר לש "רדחה , לא
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 קינואב קחצי 'ר
 ,יתיתש םראב ימ תאו יתרקב םהלש "רדחה,, תאש םידמלמה םה םיבר

 לש "רדחה,, ךא ,דועו ס'השמ .ק רזעילא 'ר ,ריאמ רתלא ,ילדוי 'ר : ןוגכ

 יבד , ירבדל םאתהב ,הזה םויה דע הבוטל ינורכזב רומש קינראב קחצי 'ר

 רמא ,םלועל הכרב ןמיס האור וניא דחא ברמ הרות דמולה לכ -- יאני

 ארמג לבא ,ארבס -- ילימ יגה -- והל רמא ,הברד הימשמ אדסח בר
 .(א/טי--ז"ע) .ףידע דחא ברמ

 ריעמ בוטאינזורל אב ,קהבומ םכח דימלת היהש ,קינראב קחצי 'ר
 ילודגמ םיברו הירידאמו הרות ידמולב תמסרופמ זא התיהש ,שולאק

 הרותב שמתשה ,ויסכנמ קחצי 'ר דרישכו .האנ הינסכא םש ואצמ הרותה
 .הב רופחל םודרק

 קרו ןאכ ונתא לעפו יח בייל הירא ונבש ,הדוהי ,ול ויה םינב יגש

 הנידו הקירמאב רשא ליטמ -- תב ןכו ,תע אלל רטפנ םישדח רפסמ ינפל

 תירבעל הרומכ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ןהיכ רשא השמו ,הרטפנש

 םותב ובוש םע .אבצל כ"חא סייוגו בומאינזור תביבסבש תומוקמ המכב
 -- יצ הרש -- םואבנזור קחצי 'ר תב תא השאל אשנ ,התיבה המחלמה
 הלע םישולשה תונשב ."תוברת, .תסה ow להנל ,בובלל כ"חא ורבעו

 .ובאב ודועב רטפנ ךרעב 1940 תנשבו ץראל

 ארמג דומילמ לחה ,הרותה תורצוא תא ינפל הליג קינראב קחצי 'ר

 עובשה תשרפב הלכו -- החילמו בלחב רשב תוכלה -- העיד הרוי ,ןויעב

 הוולמ וז אתוקניד אסריגו יוכו "םייחה רוא, םע תבשב ישימח ליל לכב

 .וידי לע םימ תקצל יתיכזש לע ,הרקוהו הדות תרכה ךות םויה דע יתוא

 גרבצרה קחצי 'ר
 ,גרבצרה הרומה תא הילא חלשו בוטאינזור תא תוכזל ה"בקה הצר

 תיגוגדפ הטיש לעב ,ללכה ןמ אצוי ינוגריא רשוכ לעב ,ונימב דחוימו דיחי

 4-3 ןהיכ רשאו תוירבהו םידימלתה לע ביבחו דוהא ,הליעומו הליעי

 דע ,לורג םהרבא תיבב רשא ס"היבב 'וכו ך"נתלו תירבעל הרומכ םינש

 הניול ,'זורב הדסיש ותחפשמ ay טלמנ אוה .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ

 תידוהיה הליהקה םעטמ ירבע ס"יב לוהינב ,וז שדוק תדובעב םש ךישמהו

 .םיעבראה תונש יהלש דע ןאכ יחו ץראל הלע םישולשה תונשב .םשד

 דחוימבו םג אלא הקודקדו תירבע קר אל יתדמל גרבצרה הרומה לצא

 תוי"כנתה ויתואצרה .בקעי ןיע םג ההובגה התכבו ,תידוהי הירוטסיהו ך"נת

 ויתושגדה לכו םידימלתה לע דאמ ובבחתה והימרי-והיעשי יקרפ לע
 דע ונתא תורומש ,הז ערואמ וא וז הלמ וא הז טפשמ לע ויה ויתומעטהו

 .הזה םויה
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 ,גרובסרפב ורוקיבב כ"חאו בוטאינ'זורב דוע ונממ לבקל ינא יתיכז

 םגו ,ןייטצמ דימלתכ יל םישדקומ ויה רשא ,אמויד ינינעמ ,וירישמ המכ

 םשל תובורק םיתיעל דרשמב ילצא רקבמ היהו רשקה תא ונשדיח ץראב

 .בוטאינזורב םיפיה םימיהמ ,אה לעו אד לע ח"ת לש ןילוח תחיש
 .הזה םויה דע יתא םירומש הכורבה ותרותו ורכז

 ,ה"ות תרפהלו MEST יתא רמשיי Sis ןורבז

 רעטייר עשוהי 'ר

 ,"הרורב הפש , תרובח םעטמ ןושארה ירבעה הרומה אוה היה הארנכ

 רצק ןמז קר ולצא יתדמל .(תפחש) תכשוממ הלחמ ירחא רטפנ רשא

 לש וזל pap רתסלקב היה המודו ,ינורכזב רומש ונקוידו 8-9 ןב זא ינאו

 הרות תרדאה יכ ןאכ רמאיי בוטאינזור לש החבשל .הדוהי ןב רזעילא

 תיחכונה האמה לש התישארב רבכ יכו הילגרל רנ השמש ,התצברהו המשל

 .תירבעל ס"יב המייק

NOD TFגובסולדא דלופואיל  

 ירומ םג היה אוה .םעטמ יממעה ס"היבב תדיהרומכ בוטאינזורב ןהיכ

 התיה ותריד .ןכ ירחאו ותורוועתה ינפל ,ןובשחל ןכו הקודקדו תינמרגל

 הבוטיהלטיג ,גרבנטור הדירפ ,ןמרגנוי-רלזייה םירמ ,דנרב הרובד : לאמשל ןימימ

 (ןמרגנוי-רלזייה) ןמדירפ תידוהי ,רלדירפ
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 .םירועשה תגכהב יתישקתהשכ ודי לע רזעיהל יל היה חונ כ"עו ונתונכשב

 גוגדפ קרש תעדל יתחכונ ןכו ודומיל ךרדמו ותארוה תטישמ דאמ יתינהנ

 הבושחה העודי הדימב איהש ,דומיל ןפוא וידימלתל תונקהל לוכי הלועמ
 יתדמל וזו ,הכירצ איה דומילו איה הרות ,האירקב קוסיפ .האירקה הזו רתויב

 תפחרמ ,ןויעב רמאמ וא רפס הזיא יארקב םויה דע .גרבסרלדא .רד לצא
 ריבעמ, וליאכ דדוחמה ונורפעב רשא ארבג יאה לש ותומד יניע דגנל

 תא הזב הלגמו דוקינהו קוסיפה תא רדסמ ,תוספדומה תורושה לע "סומלוק

 ותרזעב יתארק 12--13 ןב יתויהבש רכזיי אתוברלו .האירקה תודוס

 .גניסל תאמ םכחה ןתנ תא

 הקטנ ,גרבנטור הדירפ ,ןמרגנוי-רלזייה םירמ ,דנרב הרובד :לאמשל ןימימ

 (ןמרגנוי-רלזייה) ןמדירפ תידוהי ,רלדירפ הבוט-הלטיג ,גרבנטור
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 גרבספ יבצ

 גועבסאפ ליכעמ לאיחי 'ר

 וכר תדיבאו PSS תדיבא

 ,תמדוק ובר תדיבא

 ,הזה םלועל ואיבה ויבאש

 ,המכח ודמלש ,ובר וליאו

 .אבה םלוע ייחל ואיבמ

 ('א--ג"ל אעיצמ אבב-הנשמ)

 1876 תנשב דלונ ל"ז גרבספ בקעי 'ר ןב ליכעמ לאיחי 'ר ירומ יב

 ,ונברו'זב בר ,גרבספ ןושמש 'ר ברה היה ויבא יבא .בוחלוב ריעב

 םגו ת"פג ידומל דמל וירוענ ימיב .ר"ומדא םג היה יל ורפסש יפלו

 ונרופס ,ארזע ןבא ,י"שר ישוריפ תא דמל דוחיב .םישרפמה םע ך"נת עדי

 ,םיכובנ AND :ויה וירפס Pa ,הריקח ירפס םג דמל אוה .םייחה-רואו

 .יוכו ריזנהו ךלמה ya ,תובבלה תבוח

 ,ןהכה ןייבשיפ ןועמש 'ר לש ותב ,םירמ האל ימא תא השאל אשנ יבא

 ןייטצה אוה .הארוהב קסע ןילוהב .שולאק זוחמבש ןילוה רפכב עקתשהו

 והודבכש ,וידימלת לע הבר העפשה עיפשהו רשי ןויגהבו ךזה ולכשב

 ןוגכ :לוח ידומל םג אלא הרוה שדוק ידומילב קר אל .דאמ דע והובבחו

 תודוסי תא יתדמל ונממ .ינמרג קודקד םג דמילו ןובשח ,תינלופ ,תינמרג

 .יל שיש תוטעמה תועידיה

 ולוק ינזאב לצלצמ םויה דעו םוקל םידקמ היה ףרוחב רקובה תועשב

 םלועמו הברה ברעתה אל רובצ ינינעב .ארמג דמל ובש ןוגנה לש ברעה

 העיקתה התיה ולצאו רפושב עקות היה הנשה שארב אלא ,יאבג היה אל

 .הכאלמ, לש אלו המכח,, לש ,תונמא לש ןינע
 אל ינא .בוטאינזורל ותחפשמ םע חרב 1914 תנשב המחלמה ץורפ םע

 םייתניב .לופונרטב םייתנשכ יתבשי כ"חאו ,היסורב קר ,תיבב זא יתייה

 שייתה המחלמה רמג ירחא .הנושארה םלועה תמחלמ ףוס דע אבצל ארקנ

 .הנילוד זוחמבש ץיבוכרקב

 ב"כב חצרנ יל ורפסש יפלו .הצרא יתילעו ונממ יתדרפנ 1936 תנשב

 .1942 תנשב לולא
 םלוכ תא גרהו רלטיה אבש דע תונב עבראו םינב ינש ויה ירוהל

 .םייחב יתראשנ ידבל ינאו

 לא א
* 
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 ,אבאה יחבשב ץמקמ םינבומ םימעטמ רשא ,יבצ ןבה ירבד םה ןאכ דע
 ינחוטבו יבל ישחרמ ףיסוהל ימצעל השרמ ינא םרב ."ריישו ינת,, תניחבב
 ."ערוג ףיסומה לכ,, לע אטחא אלש

 י'ציא םינבה תא דחוימבו ב"בו גרעבסאפ ליכעמ 'ר תא ריכהל יתיכז

 nop בייל 'ר םינקזה יתובא Osx ירוקיב תעב רענ יתויהב ,לשרעהו
 -הבוש ךויחו ןח-טוח יכ ,רמוא םא זירפא אל .ןילוהב גרעבסגינעק לרעפו

 םע םיכרה וירבדו ויתוכילה םעונו ,ליכעמ 'ר ינפ לע םיכוסנ ויה שפנ

 יחכשמנו יבל תא שכר הלאבו ,אבר ארבג יאה ונייפא רשא םה on תלוזה

 ,בל בוטו רוא ונרק רשא ,היה םינפ תרדה לעב .םש יתויה ןמז לכ וירחא

 ויניעו ונקויד ןיידע ירה ,ויתיאר אלש ורבע םינש לבוימ הלעמל יכ םאו

 .תויהבאה ויתופיטל תא ייחל לע דוע ינא שחו ,יניע דגנל תומחה

 .ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

 ץרווש .ד--ב

 ראוביונ לאקזחי

 בוטאינזור ידלי

 תובציתה ינפל הליל ומכ היה םידליה לצא תוחילס לש זושאר לי

 תא םיערופ 12-15 ליגב םידליה ויה הזה הלילב .םירגובמ לצא אבצל

 .הנשה לכ ךשמב םהל וקיצהש הלא לכל םהיתובוח

 : םהילולעתמ המכ הנהו

 םיובלטיט המלש לש םיזעה

 לע רמוש היהו זיולקב יאבגל םיובלטיט המלש 'ר רחבנ 1934 תנשב
 וליפא לוקב רבדל םהל ןתנ אל ,םידליה ונממ ולבס רקיעבו .הז שודק םוקמ

 הכוסב קחשל םהל ןתנ אל ,םיניערג חצפל םהל ןתנ אל ,הליפתה תעשב אל

 תורושה בתוכו הרייעה ידלי לכ ופסאתה הנהו .'וכו תסנכה תיב י"ע הנבש
 תגולפמ דחא .עוציבל הטלחהמו .ותוא שינעהל דימתלו aye וטילחהו ,םהיניב

 .תונותחל םלואו ןולמ תיב לעב ,יכדרמ לש ונב ,סורג ןושמש היה ןישנועה

mamךלהשכ המלש 'רל ונברא .תוחילסה ליל עיגה  ayרקוב תונפל ותשא  

 רועגל ולכוי אלש םיזעה תויפ תא ונרשק ,רידה תא ונצרפ ,תוחילסל

 .תוספרמל ןתוא ונרשקו תישילשה המוקל דע םתוא ונילעהו

 ,םיזעה תא בולחל ךלה תירחש תליפתמ רזח המלששכ רקובב תרחמל

 mane ותאצב .הרטשמל עידוהל טילחה שואי בורמ .. .המדאה םעלב וליאכו
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 שגינ .םר לוקב םיקחוצו םישנא ןומה םידמוע סורג לש ותיב י"עש ,האר

 .הקעמל תורושק תספרמה לע תודמוע ולש םיזעה -- האר אוה המו םשל

 .וניניב םולש ררש זאמו הזב םידליה דיש ןיבה דימ

 י'המקנ,,ה
 ריעה ברל ותריחב ינפל ומואנ תא תאשל רנצמ ףסוי ברה אבשכ

 הירכז 'ר .ומואנ תעשב ול ועירפה רשא ,םידגנתמ הברה ,עודיכ ול ויה

 סרח הלעה לבא ,םיעירפמה תא קיתשהל וחוכ לכב הסינ ןמרביל דוד

 .םיעירפמ םהב האר המ םושמ רשא ,םידליב םוקנל טילחה סעכ בורמ זא .ודיב

 תריטס ול ןתנו 14 ןב רענ ,ןרטש ןועמש ףסוי 'ר לש ונב ,בקעיל שגינ אוה

 ןיד םהיניב היהו הקיתשב הז לע ורבע אל םילודגהש ,ןבומכ .תלצלצמ יחל

 .םהירבח דובכ םוקנל וטילחה םידליה םג לבא ,דאמ ףירח םירבדו

 oy לודג ילד שיט יכדרמ 'ר לצא הרבחה ונק ןושארה תוחילסוז לילב

 רעב-רעזייל לש ונבו רוחש עבצ תספוק וניכה וינפלש ישש םויב .דיס

 תושמשה לכ ודיס .הדובעל ושגנ דחיב םלוכו תושרבמ יתש קפיס רעגנילק

 השע ןינעהש קוחצהו םשורה תא .רוחש בלצ םע ןבל דיס םע נ"כהיב לש

 עוגנל אל רתוי רהזנו חקל דמל דוד הירכז 'ר לבא .ראתל השק הרייעב

 .םידליב

 זמרה

 תצק םהל רתומש ובשחו םיובלטיט המלש 'ר םע ומילשה םידליהשכ

 ,םידליב םיטפש תושעל ליחתהו רלדירפ השמ 'ר םואתפ םק ,ללותשהל

 הסנכנ בוש זאו .ךסח אל ולקמ םע הכמ וליפא ,הטיבצ ןתנ הזל ,רעג הזב

 ונעדיו תויה ,תושעל וניצר אל לודג קזנש ,ןבומ .הלועפל ןישנועה תגולפ

 יחפ השולש ונחקל .תרחא הרוצב וב םוקנל ונטלחה .דוריה ילכלכה ובצמ

 ,עדרפצ היה םהלש ירחסמה למסה רשא ,"לדרא, םילענ תחשמ לש תמוסרפ

 תסנכה תיבב ובשומ םוקמב דחא םתוא ונקבדה ברע תונפל ישש םויבו

 תא ואר ,תבש תלבקל וסנכתה םיללפתמה לכ .ולש רדנטשה לא םיינשו

 .הזב םידליה דיש עדיו זמרה תא pan אוה םג םהומכו עומוסרפה

 ,תיזחה boa םולש ררש זאמ
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 ןפשטכר .י

 ונתרייעב םידמלמה

 אורקל רעונ ינבו םידלי ודמילש םירומ םיניבמ ונא "םידמלמ" גשומ
 ןיב ,םישרופמהו הרות דומללו םילימה שוריפ ןיבהל שמוחבו רודסב
 "םידמלמ" תרמוא-תאז "יקדרד" ידמלמ ויה .םיגוס המכ ויה "םידמלמה"
 ידמלמ, היה ינש גוס .ארמג תלחתהל דע ,שולש ליגמ םידלי ודמילש
 םיקמעתמו םיראבמ ויה ולא ,"ארמג ףד ירמוא" ויה ישילש גוס ,"ארמג
 םימיקמ בושו התוא םיכירפמ ,הידדצ לכ לע התוא םיכפוה ,תמייוסמ איגוסב
 ולא "םידמלמ ,ל ויה אל בור יפ by ."חמה דודיח, ארקנ הז .המוקמ לע התוא

 יולת לכה ,הארוהל רפס-תיב APN OVD AX ורמג אל ,תיעוצקמ הרשכה לכ

 חוכב םעבטמ ונוחנש םידמלמ ויה .דמלמו דמלמ לכ לש יטרפה ורשוכב
 .הרבסה

 וא בור י"פע רג היהש דמלמה לש וירוגמ ירדחמ דחא היה "רדחה"

 ןחלוש דימעמ היה רדח ותואב .דחא חבטמו רדחב םג םימעפלו םירדח ינשב

 תועשמ ,תוקספה אלל ךשמנ דומילה .תנעשמ אלל םילספס ינשו דחא ךורא

 .ברע תונפל דע םירהצמו םירהצ דע רקובה

 ידמלמב ליחתא םינושה םיגוסה ןמ םידמלמ רפסמ ויה בוטאינ'זורב

 לש תלשושה דסימ קידצה יכ ,םירפסמ ,ב-אמ אורקל םידמלמש ולא "יקדרד"

 ילודגמ םג םהב ויהש םידיסח ולצא םיצבקתמ ויהשכ ,לארשי 'ר ,ןיזיר

 ,יקדרדה ודמלמ תא ןחלושה שארב ודי לע בישומ היה הארוהו הרותה

 ףדה man תא בוט ינודמל םה םאב ארמגה ידמלמה תא ,אלימ, :ורמואב

 יקדרדה דמלמ לש ותרות תא לבא עדוי יניא תאז תולימה שוריפ וא ארמגה

 ךירצ ינא ןכל .ה"ב חילצהש ינחוטב הז ,בדאה תא אורקל ינדמלש ילש

 .הנושארב ודבכל

 דמלמ דוד 'ר
 לודגה רדחב .םירדח ינש כ"הס ול ויה .הרייעה זכרמב היה "ורדח"

 ריהזמ היה אוה .ותיב ינב םירג ויה ,חבטמהו ןטקה ,ינשבו "רדחה, היה

 ךושחה ינשה רדחל םסינכי יכ דומללו בישקהל וצר אלש םידליה תא

 .וביט תא עדי אל דחא ףאש שנוע וא רצעמ ןימ היה הז ."וניקל" תצקמב

OA INN ANיכ םא ,הז שנוע ידיל עיגה אל  Wanהרהזאב םיפנפנמ ויה  

 .שנוע רותב "וניקב" ונמישיש

 רוחש ןקז םע םינפ תרדה לעב ידוהי ותוריעצב היה דמלמ דוד 'ר

 היה רכינ ,ותנקז תעל ,םינורחאה וימיב םג .האנ שיאו המוק ףוקז ,רדוהמ
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 ,דסחו ןח לש תשרא ךוסנ היה דימת םינידעה וינפ לע .ורדה תובקע תא וילע
 ןוצרבו בל יבוש םירופס ינימ לכ ויתודימלת וא וידימלת-וידליל רפסמ היה

 .וירבדל בר בשק םיבישקמו ןחלושה די לע םיבשוי ויה

 דמלמה

 אבא 'ר

 דובכ-תשוחתו ,ותדובעבש הבוח-תשוחת
 הריואה תא ונייפיא -- ןוצרמ-תעמשמבש
 םלוהה ןפואב ,דמלמ אבא 'ר לש "רדח.ב

 .ונתרייעב ידוהיה ךוניחה תרטמ תא

 גהונ היה אבא 'ר .ונתיבמ קחרה אל ורג יצלאט ותשאו ענאט אבא 'ר
 לש יתימאה שוחה ול היה ,םידליה ןושל ,םה םנושלב וידימלתל רבדל
 בוהא היהו .םקחשמב םתא קחשמ ,היגוגדפב גשומ ול היה אלש תורמל ,ךנחמ
 יחש שיבייל םשב ןבו אטוי םשב תב :םידלי ינש ול היה "רדחה" ידלי לע
 .י"אב םויכ

 קבטול ןועמש םייח 'ר

 ,ך"נת ודמל רבכ ולצא .רתוי םיינרדומה םידמלמה ןיב רבכ היה אוה
 ועדי ולצא ,"ליכשמ" דמלמ היה אוה .םידמלמה ןיב לודג שודיח היה הזו
 ךניח םג אוה .ארמגה יפד תא רשאמ בוט רתוי ך"נתה יקרפ תא םידימלתה
 ,השמ ,וינבבש לודגה .היזנמיגב םג ודמל רבכ וידלי ar חורב וידלי תא
 -- 'יעשי ינשה .ד"וע אוהו טפשמל הובג ס"יבב דמל ,ב"הראב תעכ יחש
 האושה לש םונהיגה ירודמ תעבש תא רבע ןורחאה ,טסיטנד ,םיינש אפרמ

 ויחאל ףרטצהלו ב"הראל עיגהל חילצה םיבר םילוגלג ירחאו ,רלטיה ימיב
 .השמ

 דמלמה קינרב הדוהי 4

 .םשה קר ול ראשנו "תודמלמ,ה תא בזעש ירחא ותוא יתרכה ינא

 הקדצה יפסכ לע הנוממהו לודגה נ"כהבב שדוקב שמשמ היה ינמזב

 גהנמ .בל יבידנמ תובדנ ץבקל בוטאינזורל וצבקתהו ואבש םיינעה רובע

 ,הקדצה יאבגל הארוה-קתפ ןתונ היה הקדצה לע הנוממה יכ וניריעב היה

 תכלל םיינעל היה רוסאו ,הזכו הזכ םוכס ינולפ קקזנל תתל ,קינרב הדוהי 'ר
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 יפכ שיא םתבצק תא ולבק םה .תובדנ ץבקל הרייעבש םיבידנה יחתפ לע

 / .תקדצה יאבגמ תורישי וכרעו ודובכ

 שלש םע הנטקה ותרידב הלהיקה תיב די לע רג היה קינרב הדוהי 'ר
 יתייה ינא .קיזייאו בייל ,דוד ;וינב תשולשו לחרו הניד ,ליטַאמ תונבה

 .בוטה ירבח ,קיזייאל דחוימבו ולש םידליל יתרבחתה ,הז תיבל סנכנו אצויה
 תורשכה ינימ לכ רבע .הצרא תולעל כ"ג ףאש קיזייא .לארשיל הלע בייל

 הרזחב םינמרגה והוחלשש דע הינמרגב רוגל רבע כ"חאו ודיב הלע אל לבא

 .ותדלוה םוקמל

 .תורפסל םיישדח םינוחרי ינימ לכב ףתתשה קיזייא

 םיליכשמ םירוחב ,ביוטלטרוט היחספ םגו ץיבורוה לדנמ היה ףסונ רבח

 ועדיו םיירבע םינותע וארק ,הפ לעב םימלש ך"נת יקרפ טטצל ועדיש

 ינא .תימלועה תורפסב םיאיקב ןכו הפ לעבו בתכב תירבעב הפשב שמתשהל

 יל שי רשא לכו הברה םהמ דומלל יתעדי לבא אירבחבש ריעצה יתייה

 .יתשכר םהמ ,יתלכשהב

 (רפיינק) ןאמפיוק ילאדוהי 'ר

 התיהו ,םונצו המוק-ךומנ ותויה תורמל יכ ,"ןטבצ, ,הזה יוניכב ול וארק

 וארומ תא ליטהל אוה עדי ,םינטקו םילודג ,רדחב םידלי לש הלודג התכ ול

 ךיא בישקה אלש וא רדחל אובל רחיאש דליל יובאו יוא .םלוכ לע ודחפו

 ,הטיבצ ול ןתנ ,דלי ותואל שגינ היה דימ ,שמוחב וא רודסב םיארוקש

 םעפ אל הברעתה תינברה .םלוכ לע ודחפ ליטמו קעוזו קעוצ ,וינפב ףילצמ

 .ויתוכממ דלי ליצהל ידכב

 הלא לכל רסמתהל ןכומ ,רשי ידוהי היה ןקעצו ןדפק היהש הז לכ םע

 .הרות םדמללו םהל תורוהלו תועש לש לובג אלל ,דומלל קשח םהל ויהש

 תחאב םעפו ,םידומילהמ קמחתהל ךיא ךרד ושפיח םידימלתה םלוא

 ,תיללכ לועיש תפקתהל זמר ,לעתשהל םואתפ והשימ ליחתה םיברעה

 ומק םידימלתה לכו ,התבוכ ןחלושה byw הרונמהש דע ולעתשה םלוכו

 .רדחהמ וחרבו הכישחב םהיתומוקממ

 .םויה תחישל התיהו הרייעה יבשות לכ ןיב רהמ שיח ץופנ דרמה דה

 ןיבמ רחב אוה .וידומילל השדח הטיש גיהנהו בר רעצ כ"חא רעטצה דמלמה

 תא הלחתהב םהינפל אירקהו בוט ןורכז ילעבו םינייטצמ 8-7 וידימלת לכ

 םידלי 7-6 לש הצובק םע דמיל רוחב לכ כ"חאו י"שר שוריפ םע השרפה

 עובשה תשרפ תא םיכירדמה-םידימלתה ועדי תבשה דעש הככ ,םירחא

 ןמ הטילקה יכ השרפה תא כ"ג ועדי םידימלתה רתיו הפ לעב טעמכ

 םוי היה תבש .הליעי רתויו הבוט רתוי התיה דחפו ארומ אלל םידימלתה

 .ןחבמה

 טקש רתוי ןותמ רתוי תצק יברה היה זא םוי יצח קר ודמל תבש ברעב
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 "קרפה" תא םידמולו רדחב םיבשוי ונייה .עובשה לכ ומכ ןדפק ךכ לכ אלו

 רסומ רפס םג איצומ היה םימעפל ,אבה עובשה תשרפ תא ,עובשה לש

 ךירצ ךיא ,תועיבצ אלמו רקשה םלועב םייחב גהנתהל ךיא ונל אירקמו

 "ודעה ןג, לע ;הרשיה ךרדה ןמ ךדירוהל הצורה ערה רציה ןמ רהזהל

 .'הבושת" תשרפל עיגהש דע םונהיגהו

payתמאב אוה .ונלש דמלמה לצא ןיינעמ יכה אשונה היה "הבושת"  

 ולביק םידימלתה לכש תורמלו .בלה ךותמ רבידו םימש םשל לכה בשח

 וחכש אל ותרות תא לבא ,תוללקו תוטיבצ ,תוצרמנ תוכמ םעפ אל ונממ

 דע וננורכזב בטיה בטיה רמשנ ןיידע ונתוריעצב ונב סינכהש המ .חצנל

 הבהאב רפיינק ילאדוי 'ר דמלמה תא ורכזי ולש םידימלת תואמ .םויה
 .םהייח ימי לכ הדהאבו

 .תונבו םינב דילוהו ןתחתהש ןמפיוק ריאמ ןב ול היה

 בורנייו השמ 'ר

 -רבה ליג לעמ ,םימדקתמ רתוי םידימלתל "ארמג-דמלמ" היה אוה

 .םדאו םיקולא ינפב םיארחא רבכ ושענשכ ,הוצמ

 'ר דמלמה לש רומגה דוגנה ויה וידומיל יכרדו .לודג םכח דימלת היה

 תויגוסהו ,לכל תונבומו תואלמ ויתורבסה .תחנבו טקשב היה ורוביד .ילאדוי

 ...תומצעב וטשפתה ןמשכ Am תרווחמ וארנ תוכבוסמה

 רבסב וידימלתל ריבסה דימת .תופעוז םינפ ולצא יתיאר אל םעפ ףא

 .חומב טלקנ ,אספוקב חנומכ לכה :וידימלתב ראפתהל היה לוכיו ,תופי םינפ

 תלוכמ ירבד תריכמב הקוחדה ותסנרפב ול הרזע לירעפ-יצנח ותשא

 ,ולש םירוגמה רדחב וידימלת םע דמיל השמ 'ר יברהו םחלו

 כ"חאו דמלל ןאכל ואב .םיימוקמ-אל איז ,ץוח ידמלמ םג הרייעב ויה

 םתמורת תא ומרת םה םגש םתוא ריכזהל םג יאדכ .םהיתומוקמל ורזח

 .ויתונורשכ יפלו וכרד יפל דחא לכ .הרייעב הרותה ןרק תמרהל

 ותרות ירבד תא דמללו דומלל ואבש הבוטל ורכזי דחיב םלוכ

 .הארילו הבהאל
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 רלדירפ לארשי

 ךוניחיתודסומ

 "רדח,,ה
 ,תונוש תובכשמו םינוש םיגוחמ ואבש םידמלמב בוטאינזור הכרבתנ

 םנומא ושכרש ,םיבוט םיסומינו תודימ ילעב ,םיליכשמו םינדמל םהיניב

 ,"םיאטוחה , תא שינעהלמ ועתרנ אלש םירחאו םעונ יכרדב םהידימלת לש

 דע רקובב 8-מ וכשמנ ץיקב םידומילה .ולשמ "רדח ,, היה דמלמ לכל

 .םיירהצ תחוראל העש לש הקספה םע ,הלילב 8 דע ףרוחבו ,הכשח

 המת הביתכ ,ארמג תישאר ך"נת ,י"שרו שמוח ,הליפת ודמל רדחב

 אלו םידימלתה לע הערל ועיפשה אל תובורמה דומילה תועש .ןובשחו

 .שממ ךוניח-תיב אלא ,דבלב דומיל-תיב היה אל רדחה .םתוא וממעיש

 םרת דלי לכ .םמצעל םידימלתה ואיצמה םיעושעשו םיקחשימ הברה
 םינפואב וא םילודג לש יוקיחו תונצילב םא ,םירבחה לכל ויתונורשכמ

 םצרממ קלח איצוהל ועייס הנשה תונועל םימאתומה םיקחשימה םג .םירחא

 .'וכו םיזוגא ,םירותפכ יקחשימ ומכ ,םידימלתה לש םהייח תא ורישעהו

 "הרות דומלת,,

 וחוקיפ תחת דמעש ,"הרות דומלת,,ה בוטאינזורב דסונ פ"רתה תנשב
 'ר ,ביל קחצי 'ר :םהיניבו ,הרייעה יבושחמ בכרומ היה אוהו דעו לש

 ,רזייוו השמ 'ר ב"ושה ,רנדנול יבצ לארשי 'ר ,ןמפוה עוועוו ,רלג יכדרמ

 םעפ ."ןמז,ה רמג ירחא .םידימלתה תא Ima היה ,דובכ תררועמ תומד

 הבישיה שאר ,להנמה .י"שרו שמוח ,ארמגב תוניחבה ומייקתה הנש יצחב

 הסוסיבו המויק ןעמל תובר ולעפ םלוכ .אנילודמ רלה לארשי ברה היה

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש ,דסומה לש

 םירועישה תרגסמב תופוצר תועש םידימלתה תא וקיסעה ללכ ךרדב

 ודמל ההובגה התיכב .םימלש םיקרפ הפ לע ןנשל םידימלתה תא ובייחו

 תועידיב םידייוצמ ןאכמ ואצי םידימלתהו ,א"שרהמו תופסות םע ארמג

 .םירחא שדוק ידומילבו ארמגב
 .תירבע בותכלו אורקל םידימלתה ודמל "הרורב הפש, רפסה תיבב

 "הרורב הפש,,

 הביתכו קודקד ,תירבע דמיל ,ץראב ונתא אצמנה ,גרבספ יבצ הרומה

 אוה .תעמשמו טקש ךות ורבע םהו םידימלתה תובל תא וכשמ וירועש .המת
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 וירבד ויה דימת .הרמ תלטהו זגור עדי אל יכ ,וידימלת לע ביבח היה
 הז ס"יב .וידימלת לש םתומדקתה התיה ויתוגאד שארב .םיעמשנ תחנב

 ."הרות דומלת,,ה ידימלת םג וב ודמלו ירוביצה ונויבצב דחוימ היה
 ,רטייר עשוהי וינפלו גרבצרה קחצי הרומה היה גרבספ רמ ינפל

 .תירבעה הפשל הבהא חהטל עדיש הרומ ,הליצא תומד
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 ןמסיו תיבמ = יקסבציטל המיס

 םינשב בוטאינזורב יממעה רפסה תיב תורוק

1-00 

 ירהב תנכוש איה .הנטקה יתדלומ תרייע לש המש והז ,בוטאינזור

 ןימימ .םימ יעפוש תורהנ ינש הירבע ינשמ תפקומ ,םייחרזמה םיטפרקה

 םיעבונה תוניעממ םהימימ רוקמ .הבוד -- לאמשמו הביצשט רהנ םרז

 .דע יקוריו םירימתו םיפוקז טחמ יצע תורעי םיסוכמה םיטפרקה ירהב

 ןיע םה םיביהרמ ץיקבו ביבאבו ןבלה גלשה םהילע קירבמ ףרוחה ימיב

 םירגרגהו תוירטפה עפשבו חצה םריוואב ,הננערה םתוקריב האור לכ

 .ביבסמ םהילע וטעש םיטקלמל הסגרפ רוקמ ויהש םילוגסהו םימודאה

 ועינה וימימש םימ גלפ חיגה ונממש םימ םגא אצמנ הריעה זכרמב

 .חמק תנחט לש קנע לגלג

 םוח תא גיפמה רואיה ,"ךייט,ה לש ויפויב ואגתה הרייעה ידוהי

 םייקלחמב חרקה לע םיקילחמ םידליהו םירענה ויה ףרוחב .ץיקב ריואה

 םצעב וא העוקנ לגרב הז טרופסמ ורזח םעפ אל ,םהידי השעמ םיטושפ

 ,ל"ז ןורהא יחא םג םהיניב .הרובש

 ,םיברעב .תפצורמ תלייל הכשמנ הכרואלו רדג-הקעמ היה םגאל ביבסמ

 וא םיריעצ תוגוז הזה האנה םוקמב לייטל וברה ,חונ היה ריוואה גזמשכ

 .םבל יריחב םע תושיגפ ועבקש םידדוב

dynרהה לע ."גראבה,, הרייעה ישנא יפב ארקנש רה אשנתה םגאה  

 םהילע ,םילספס ועבקנ תורדשה ךרואל .םיצע תורדשו תושרוח ואשנתתה

 ויה ,רהב םהיתוחפשמ םע תולעל םידוהיה וגהנ תותבשב .םילייטמה וחנ

 םיברמ ויה .םושבה ריואהמ םינהנו ינחירה בשעה לע הכימש םישרופ

 ךירדה םימעפל ,תלייטה ךרואלש םילספסה לע םישפונו תורדשב לייטל

 םידוהיה תא שרגמ היהש רהוסה תיב לש עשרה רמושה םידוהיה תחונמ תא

 .ויתורפ הערמל דעונש בשעה תא וסמרש לע

 וילעש רהוסה תיב :םילודג ןבא ינינב ינש ואשנתה רהה תמב לע

 ידוהי תחמשל .םשור ררועמ לודג ןינב היה הז .טפשמה תיב םג יונב היה

 .דאמ תוקוחר םיתעל קר ידוהי םש אלכנ הליהקה

 לש רתויב לודגהו ראופמה ןינבה אשנתה טפשמה תיבמ בר אל קחרמב

 ,הרייעה ידלי לכ ודמל וב ,יתכלממה ידוסיה רפסה תיב שמישש הרייעה

 ,םיניארקואו םינלופ OW :: תובכשה לכ ינב ,הרשע שמח דע yaw ליגמ

 םירומה .תינלופב ודמלנ תועוצקמה לכ .תינלופ התיה הארוהה תפש

 תחא הרומו יניארקוא היה דחא הרומ קר .םירצונ םינלופ ויה תורומהו

 תונוטלשה ועיבה הזב .תינלופה הפשב לארשי תד הדמילש הידוהי התיה
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 דימלל רתומ היה םידוהיה ידליל .תיטרקומדה תונלבוסה תא םיינלופה

 וענמנ ךא ,עובשב העש ,ארקמה ירופסמ םידבועמו םימגרותמ םירופס

 םידוהיה ידליש הדיחיה העשה התיה וז .ך"נתהמ םיכרע םהל תונקהל

 .תונובלעו תוכמ וגפס אלו םיניארקואהו םינלופה ידלי םע דחי ובשי אל

 דצמ הסגה תוימשיטנאב םידוהיה ידלי ולקתנ הזה יתכלממה רפסה תיבב

 לע לגרסב וא בגה לע תוכמב תיתייחה םתאנש תא ועיבה םה .םירומה

 בוט סחי ונק םירישעהו םידימאה .םידוהיה םידליה לש תוכרה םיידיה

 ךכ תושעל ולכי אל תוינעה תובכשה ירוה .תורושת ןתמ ידי לע םהידליל

 ידלי לש םהידי לעו םהיבג לע םמעז תא םיימשיטנאה םירומה ונפה ןכ לעו

 רתויב םיבוטהו םיעמשוממה םידימלתה ויה תאז תורמלש ,םיינעה םידוהיה

 .רפסה תיבב

 ידלי ויה התיכ לכב טעמכ .םידומלג הלאה םידליה ויה אל םלזמל

 תוהמא .םינלופהו םיניארקואה ידלי ויה ראשהו -- רתויו 5090 םידוהיה

 םבושל וכיחו ןהידלי לע תורבועה תועווזה תא ושיגרהו ועדי ,לארשי ידלי
 םידליה ולאש םעפ אל .הבהאבו יהמא ךויחב םהינפ ולבקו תיבה ףס לע

 ןתממ ללכ ךרדב וקמחתה םירוהה .האנשהו תוכמה תביסל התיבה םבושב

 .ידוהי ךניהש ינפמ -- "דיי א טסיב וד לייוו, :ונע םימעפלו הבושת

 םהב וחפטו םידוהיל האנשה תוביס תא םידליל וריבסהש םירוה ויה

 תא ולבקו המוק יפוקז ולדג הלאה םידליה .םתדלו םמעל הוואג שגר

 םיכמה םתא אל :רמול םנוצרב וליאכ שפנ טאש עיבמה טבמב תוכמה

 .םיכומה אלא

 יפלכ קדצה-יאמו ליפשמה סחיהמ יתלבס םג יתדמל הזה רפסה תיבב

 הז לכ יתרבע ימואל הוואג שגר יב ועטנש םינויצה ירוהל תודות .םידוהיה

 .תולקב

 רפסה תיבב ידומיל תא יתמייסש ירחא .םינש ורבע ופלח םייתניב

 יתייהו רנימסבו ןוכיתב הלודגה ריעב ידומיל ךישמהל יתרבע ידוסיה

 הארוה תרשמ גישהל ידוהי היה לוכי אל יתלשממ רפס תיבב םלוא .הרומל

 .םייטרפ םירועש ןתמב קפתסהל יתצלאנו

 םיריעצה ןיבמ םיבר .תודהיה לע האוש הטימהש 1939 תנש העיגה הנהו

 החרזמ חוובל םינכומ ויהו בגה לע םילימרת וסימעה םירבגה דוחייבו

 .םיצאנה ידי לע שבכנש רוזאב תועווזה לע ועמשש רחאל תוצעומה תירבל

 םוקמב .סנ הרק הנהו .תרחא תינכות לכ לע רבג םייחב ראשהל ןוצרה

 הניארקוא תאו ונתוא וררחשו תוצעומה תירב ילייח ונתרייעל ועיגה םיצאנה

 .םיצאנה תמיאמו םינלופה ידימ הלוכ

 אוה .תירבעה תורפסל ןמאנו ליכשמ שיא .בהלנ ינויצ היה ל"ז יבא

 הפילחהש הגראשט תוחאה םג .ןגה ליגב יתויהב דוע תירבע רבדל ינדמל

 בוטאינזורב "ץולחה,, תא הדסי איה .התואנ תירבע הרבד ,הרוחשל המש תא
 תירבע יתרבד ךכו ."ולמוש, לש ותזוחאב תואלקח ודמלו ולמע םיריעצהו
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 ,ימע ץצולתהל וגהנ םילודגה םידליה יכ ,ינא תרכוז ,שמח תב יתויהב
 ,הל'המיס, : דעצ לכ לע יתוא םילאוש ויהו תירבע רבדל ילש ןוצרה לע וקחצ
 ,הליסוס ,הל'המיס,, win יוניכ יתלבק ךכו ? עלעדרעפ הז הל'סוס ,ידיגה
 ."הלדרעפ ַא

 םיקנטה לע סירתבש םיכרחה ךרד יבא ץיצה םודאה אבצה תשילפ םויב
 sor ויניעמ וגלז החמש לש תועמדו ,םהילעש םייטייבוסה םילייחה לעו
 .קדצ ןכאו .םימילאה םיצאנה אלו םימודאה םיטסינומוקה ואבש בוט
 םה .םידוהיה תא וליפשה אלו וחצר אל ,וגרה אל םיטייבוסה םילייחה
 לכה ונק .םינייוצמ םינוק ויה םה .ןהבש תורוחסהמ תויונחה תא ונקור קר
 .חקמה לע דומעל ילב םילבורב ומלישו

 םינוונחו םירחוס םבורב yaw הריעה ידוהי .רזומ רבד הרק ןכו
 שימי ךשמב ורכמנ םהל ויהש תולעומה תורוחסה .םתסנרפ תא וחפיק
 תויונחה .תושדח תורוחס ןוידפה תרומת תונקל ולכי אל IN ,םידחא
 .םודאה אבצה אוב ינפל ויהשמ םילד וראשנ םינוונחהו ונקורתה

 חוורב התוא רוכמל היה השקו הרוחס ann ינלופה ןומלשה תפוקתב
 היה אלו ףסכ היה יטייבוסה ןוטלשה ימיב וליאו דובכב הסנרפ רשפאיש
 תויונחה ינפל םיכורא םירוטב ודמע םינומה .השדח הרוחס תונקל ןכיהמ

 רובעכ .רוכמל המ טעמכ היה אל .שפנ יחפב ואצי ךא -- והשמ תונקל
 .תויונחה ולעננ תוטעמ תועש

 םיפחי ,ויה םיבער .םידוהיה ידלי לש םבצמ הנתשה תאז תמועל

 םירומהמ דוע דחפל ןיא .רפסה תיבל וכלה םיחמשו םילהוצ םלוא ,וכלהתה

 םיבוהא ,םישפוח ונידלי .רפסה תיבמ וקלוס וללה .בלה-יער םיימשיטנאה
 .םייוצרו

 תהא תויהל יתיכז ינא םג .םישדח םירומ תווצ עיגה רפסה תיבל

 תא ולבק םידליה .ונידליל תורוהל לכואש תרשואמ יתייהו םירומה תווצמ

 .הזה רפסה תיבב תודליב יתדמל ינא םג אלה .הוואגבו יבבל ךויחב ינפ

 אל םינלופה ידליו םיניארקואה ידלי .ץמואו ןוחטב םבלב העטנ יתעפוה
 לע ודי םישל םהמ דחא הסינ םאו םידוהיה ידליב עוגפל דוע וזיעה

 .רתויו םיילפכ גפס -- ידוהי דלי

 המשו רויצל הרומ ,תחא קר הראשנ םימדוקה םיינלופה םירומהמ

 םה .הוואגב םשאר ואשנ ונידליש התוארב דאמ הל באכ .הבונרב ינאפ

 םע ומכ ,חחושל ללכבו העיגפ לכ לע ןנואתהלו ילא אובל עגר לכ ולכי

 .התיכב תוחא םע וא םא

 תיטייבוסה הקוחב םהל הנתנש הבוטה תונמדזהה תא ולצנ םידוהיה

 םידוהי .םיינוכית-לעהו םיינוכיתה דומילה תודסומל לבקתהל רשפאש

 םיגומהו דומלל בהוא ונלש רעונה .תודיקפב תונוש תורשמל ולבקתנ

 רכש ילב ,םניח ולבקתנו םיהובגהו םיינוכיתה הלכשהה תודסומל ורהנ

 ,דומיל
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 ,איהש הדובע לכב ולחב אל ,םייביטקודורפ תועוצקמ דומלל ונפ םיבר

 סנרפל ךרוצ היהו םלענ טעמכו שלחנ ינוונחה וא רחוסה לש עוצקמה

 םירענה ,תורוחבהו םירוחבה .םידליה תאו םינקזה םירוהה תא ,החפשמה תא

 ידכב ואצמ קרש הדובע לכלו ןמדזנש עוצקמ לכל ונפ םיידוהיה תורענהו

 ןמזל םיעוגעגהו תוחנאה ולדח טאל לאל .עבושל םחל איבהל ולכויש

 .םייביטקודורפ תועוצקמל ,םישדחה םייחל ולגרתה הרייעה ידוהיו ףלחש

 וקחיש .םינוש טרופס יפנעב קוסעל תורשפאה הנתנ רפסה תיב ידליל

 ןמזב היהש טרופסה שרגמ .םתאנהל םירחא םיקחשמו לס-רודכו לגר-רודכ

 ,הינלופה תימשיטנאה הרומהו םתושרל רסמנ םהינפב לוענ םינלופה ןוטלש

 החמשה תואירק תא העמשב הל באכ הבל .האנקמ הצצופתה הבונרב 'בג
 םילהוצו םיזילע םיקחשמ itd תא התוארב wen היניעו ונידלי לש

 .ךשוממ אלכמ וררחושש וליאכ

 הגלפמה ריכזמ ינפל הננולתה םוי לכו לובסל הלכי אל איה יתוא

 התודלי ימיב דועש וזכ תינויצ םיקיזחמ PR :בוטינזורב תיטסינומוקה

 ר"ד היחא ;הניטסלפ ליבשב ףסכ הפסאו תמיק ןרק תספוק םע הכלה

 םייגויצ םינוגראל רעונה תא ןגראמו םאונ דימת -- ינויצ גיהנמ ,ןמסיו
 םינויצ םיקיזחמ ךיא -- קסניפב תירבעה היסנמגב תירבעל הרומ אוה םגו

 ? תיתלשממ תרוכשמ דוע םהל םימלשמו הלאכ

 ונימזה םעפ אלו חומ-תופיטש ושע ןמז ותואמ יחאל -- תורצה ובר

 יהייה -- תוכרב וגהנ יתיא .קסניפ ריעב (תיאשח הרטשמ) .ב.ג.קל ותוא

 אלו הגלפמל יל וארק םעפ אל .םיכויח קלחל יתדמלו הפי ,דאמ הריעצ

 וליפא .םזינומוקה ךרדל יניליבוהלו ילע עיפשהל ידכ יתא וחחוש םעפ

 אל דוע ינאש סומינב יתינע .תיטסינומוקה הגלפמל ךייתשהל יל ועיצה

 ריכהל ,הגלפמה תרות לע תעדוי קיפסמ אל -- הלשב אל דוע -- הנכומ

candפילחא ישפנב הנכומ תמאב היהאשכ זאו ןשיה ןמ ררחתשהל ,ןינל . 

 יתדובעב ךישמהל יל ונתנו ילע ץוחלל ילב וכחו תונלבסב ועמש םה

 "תלב ןומאו לודג דובכ היה הז -- תיטייבוסה תוחרזאו הירוטסיהל הרומכ

 .ליגר

 שפנל ימצע ןוחטב רידחהל ,יתדובעב יתכשמה טאל טאל ינאו

 יתחתיפ ,והער תא שיא בוהאל -- םידוהי םתויהב ימואל דובכ ,ונידלי

 .הזב אצויכו תיביטקלוק תוירחא םהב

 תנש ףוסב .םינוויכה לכב םהיתונורשכ תא וחתיפ ונלש םידליה

 תוינקחשהו םינקחשה תא חכשא אל .הגצה ונכה םגו הביסמ ונכרע םידומילה

 ,ןמציו היצנוט תא ,ןפשטכר הצגיפ תא ,אנהכ הקצול תא ,ונלש םירשכומה

 -- (יתוחא ןב) סרפלוו דוד תא ,דנמאיד השמ תא ,ןמרסו ןורהא תא

 ,ודקר ,ורש ,םיאלפנ תולוק ילעב ,רומוה win ילעב ,7--13 ליגב םידלי

 .לכה ועדי ,ומלקיד
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 בוטאינזר ידלי ,םחכשא אל םעפ ףא ,ינורכזב םייחו יתרבחב ויה דימת

 הניא יתבהא .םכלש היחה הבצמה וליאכ ינא -- ילש םירקיהו םיבוטה

 םתאו תנקדזמ ינא -- תרבוג דוע איה הנשל הנשמ ,ךפיהל אלא ,תכעוד

 .םירוהטו םיחמש ,םייח יניע ינפל דימת םידמוע

 םהיגשהב החמש ינא .לארשי ידליל יתבהא תא יב קזחמ םכנורכז

 .רעצ הז המ ועדי אלש ,ונלש רצוא לע ,םהילע תרמושו

 .ביבא"לת "ז"ט , ינוריע ןוכית רפס תיבב הארוהב דובעל הכישממ ינא
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 תויומדו םישיא



Ti תויומד 

 ,ךירומ תא MISS ךיניע ויהו,

 ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו

 יז וב וכל רבדה הז : רומאל

 ('ל ,והיעשי)

 -ידימלת ,תויומדהו יווהה תא ונינפל ריבעמ הזה רודמה

 חור ישנאכ ולעפו ויחש הלא ;בוטאינזור לש הינקסעו הימכח

 םע-יטושפ ,הור-ןוואב סלרוג ואשנש הלאו OW תורודב

 לארשי תבהא רשאכ ,תידוהיה תווסמב םיקומע םישרש וכיהש

 -ובלב קומע-קומע העובט םדאה NAAN רקיעבו ,לאושייצואו

 םלוא ,םוקמל DOIN ןיב ץוא-ךרדו הוונע -- סהיתונוכתו ,םהית

 תכסמ איה הפיקמו הקומע .וובחל םדא ןיב הזמ תוחפ אל

 לכמ דומלל שי הברה הברוהו םיאלפומה NAN WN לש סהייח

 .הב אצויכו םהלש ןילוה-תהיש תוברל ,םהייה תוכילהבש טרפ

 -ינב בוקב םיצרענ בוטאינזור-ישנא לש םינווג-תבר תשק ונינפל

 תיקלח הצובק אלא וללה םישיאה ןיאש אטישפו ,םתליהק

 לכ תא ףוסאל ונתלוכיב היה אל יכ ,ריעב ידוהיה ץוביקה ךותמ

 WIN“ ,ונרכז רשא תא 197901 ונלוכיש 'יפכ ונבתכ .ומוחה

 999999 םילעמו תוטשפב םיופסמ הטילפה-תיואשמ בוטאינזור

 ,םיבושחו םיבו םיטרפ םהו ,םהיתובלב ורמש רשא תא הז וודמב

 הרבע תא םתבשהמבו סבילב רזחשלו ,טרפל טרפ ,םפרצל םדיבו

 םינקסעו 999,, לש תוליצא תויומד ,הרדהו הראפ ,הליהקה לש

 ,םילדו םיטושפ התומת"ינב ,םינומלאהו םיעונצה ONIN לשו

 םגונע-ןוששב ,םתלודגבו םנובלעב םתוא ואוש הלא סלוא

 רפסל םיעדוי -- םהייח-חרואב םיאיקבו הפי סתוא וריכה ,סנוגיו

 ןתוא לכו השודקה תא ,וסומה תאו המכחה תא ראתל ,םהילע

 av" תואפתלו דסחבש דוהל תולועו Ona ויהש תולענה תודימה

 .ןורכז
 ןוועה
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APYציר-ןפשטכר  
 הילרטסוא ,ןרובלמ

 יווה ימשר

 התיה אל תאז לכבו תבכר תנחתמ מ"ק הששכ תקחורמ התיה הרייעה

 םע דחי ,קיתע ידוהי בושי םצעב התיה בוטאינזור .םיקחרמב הרייע םתס

 תונורכז ,תופעוסמ תוחפשמ ,ימוקמ יווהל הנקמ תוקיתעהש תונוכתה לכ

 .בושיה תודלותב תרוסמ-ידבכ תויהל ןמוה ךשמב םיכפוהש ,םיפתושמ

 םינינעב ריעל םיאב ויה הנממו הלודג הביבסל זכרמ התיה בוטאינזור

 הינשה תיצחמה ,םידוהי םתיצחמכ ,םיבשות 5000-כ ורג המצע ריעב .םינוש

 .םינלופ טעמו םיניארקוא

 "ריעה,, וארק זכרמל .תוידוהיה תויונחה בור הבו רכיכה התיה זכרמב

 ןמ הליבוה הרצ ךרד ."ןשיה רפכה,, ארקנש עבורל ךרד הליבוה הנממ

 םיעובקה םימיב תומהבה קוש םייקתה םש ,לילד סלכואמ םוקמ רבעל רכיכה

 תסנכה ma way ,"קניר,, םינלופה cpa הארקנש ,רכיכה י"ע ."םידירי,,ל

 ."ןשיה זיולק,,ה דמע דצה ןמ ירמגל .שרדמה תיב ודילו ,לודגה

 .רודל רודמ רבעש ,דומיל לש םייוסמ רדס ררש הליפתה-יתב לכב

 ,apy? py ,,תוינשמ קרפ םיארוק ויה בירעמל החנמ ןיבו רקובה תועשב
 םישרפמהו תופסותה לכ םע ארמג דומילל "ס"ש תרבח, םג המייקתה

 ."זיולק,הו שרדמה תיב ישבוח ,םיריעצ ויה .םינושה

 תויולת ויה ריקה לעו םימ םע רויכה היה -- הסינכב ,זיולקה םינפב

 יבושח רובע היה חרזמה ריק ."דומעה,, -- ןחלושה-עצמאב .תולודג תובגמ

 י"ע .ץעה תפצרל דע הרקתהמ ,םירפס תואלמ תואבטצא -- לוממ .ריעה

 .הלילו םמוי קסומ היה ףרוחה תנועבו בחרו לודג רונת דמע תואבטצאה

 הליפתה יתבב זכרל וניתובא ועדי .ונירוהמ ונשרי רפסל הבהאה תא

 םינושאר םישוריפ םע ,ימלשוריו ילבב ,ס"ש ירפס ,תואמל םירפס הרייעב

 ידמול םישמתשמ ויה תורמגב ."ךורע ןחלוש, יקלח תעברא ,םינורחאו

 ונייה ,הפצרה לע רפס לפנשכ .הרותב הקשח ובל רשא ימ לכו ,ס"ש

 הראשנ רפסל וז הבהאש המית ןיא .םוקמב םיחינמו םיקשונ ,ותוא םימירמ

 ."רפסה םע,, ונתוא וניכ ידכב אלו וננורכזב בטיה התורח

 .ןשיה זיולקב היה ומוקמ ארמג דומלל לגוסמ רבכ היה רוחב רשאכ

 הנשה תומי לכ ךשמבו םיריעצ םירוחב ובשי םיכוראה תונחלושה י"ע

 .בוחרב ועמשנ אברו-ייבא ינוגינ,ו םידומילה וקספ אל תולילה תוברל

 תובאה ירשאו םלמע הרותבש םינבה ירשא :ורמאיו תוינקדצ םישנ ודמעו

 .םהיאצאצמ תחנ ועבש ,הכאלמ-ילעבו םינוונח ,םהיתובאו .ולדיג םהומכ
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 טָאטש רעד רעטניה ךייט-עוושטעשט רעד

 הבצ'צה רהנ

 רהוזכ םיריהזמ םהיתומשגו םישודק םלוכו םירוהט ם לוכ .םינקזו םיריעצ

 ,םיליכשמל םיקודא ןיב הלפ
. 

 הילע םתסנש

 הנכומ דיו םח

 e ללוג ה ם

 ,ךרצנל הרזעל

 ה אל יצאנ ה יאדמשאה

 ןעמל

 ידוהי

 לש םהישעמו םהייח הז ונרפסב ומשרי

 היתויללצו ם
 הי

 ה תוברת

 , בוטאינזור ידו

 קמו םיקסע ילעב ,הדובע ישנא

 רשו לחכ ילב

 בל ילעב

 ,עוצ

 קב םירבד ה תא יתרסמ

 ואיב

 ,ק , ם היתורוא לע הרצ

 המ ואבש

 הינ רעיב וכרענש םילויטב

 .תינרדומ ה תרושב תא םתא ה לודג ה םלוע

 םירוחב ה .םיירבע םיריש ורשו םיחוכיוו ול

 .רעונ ה ןיב תיכוניחו תיתוברת

 הש ןורטאיתב ר

 הריקח-ירפס
 םתונמוא

 הדובע ונגריא טאל טאל , ה רייעל עיג קבל וליחת ה ,ם הינקז תא

 היתואיפ תא ורזג , םתרות םישועה םירוחב ה רפסמ ךל הו וחלגו ם

 ה זיולקה

 ה תורוחבו םירוחב

 // ןי הש הלאכ וי

 קרל דומלל וליחת
 "םיבינגמ

 םיינרדומ םידו

 תחפ ןמז ה םע ,הלכשהו

 ישבוח ןיב 9 קיר דו

 הסנרפה לוע תא וקרפש ,םיברעה םתואו

 ,זיולקה לש ארדסכאב ןילוח

 ה םלועה תמחלמ ירחא

 תבשל טרפ ,לוחה mm לכב םתוא הדירטמ הסנרפ תגאדש ,תויסנטרפ
 ילבו םיחונ ,םיטושפה םידוהיה םתואמ דחא ,היה ןקתש ידוהי .םיליהת

 ,הרייעב תובשנמ תושדח תוחור וליחת ה הנושאר

 תחישל םיתעלו הליפתל ונפתה זאו

 -יקרפ ןניש ,וביבסמ שחרתמל בל םישל ילבמ ומצעב סנוכמ ;רופא-רוחש
 ןקנקז םע ,הזר ,המוק-ךומנ ,טייחה לאכימ תבשל גהנ רונתה י"ע



 ריעה יומוש

 םידוהיה םגו םייוגה םיבנגה הארנה יפכ לבא םינוש םיקיזמ דגנ

 ישאר ובשיתה ,וברתה הרייעה יתבב תובינגהו םהב ובשחתה אל

 mind שי יכ טלחוהו הז עגפ לע רבגתהל ךיא ןודל םידוהיהו םייוגה

 טלחוה ,תברועמ הרייעהו תויה .םיבנגה דגנ הרמושל הרייעה לע םירמוש

 .יוג ינשהו ידוהי דחא רמוש תונמל

 ,בהבהצ ןקז לעב ידוהי ,להאוו דוד 'ר ןובשחב אב ידוהי דמעומכ

 ופתוש .טקשו דאמ רשי לבא ,העורקו הטורמ הטופק שבולה ףוג םונצ
 םג היה ועוצקמש owe ךכ ול וארק ."רלדנסה הקדיאוו, ,היה יוגה

 הילוס רבחל וא עורק לענ יבג לע יאלט ןקתל עדי ישוקבש רלדנס

 ןיב Pan היה ןכל ,םידוהיה ןמ ול התיה ותסנרפו ותדובע apy .לענל

 .שממ ידוהיכ הירוב לע שידיי תפש תא עדיו ,םידוהיה

 לש ושמשמו והולמ היה ,רחא הסנרפ רוקמ דוע הז הקדיאוול ול היה

 ,רמוכה לש תוליפתה:רפס תא ודיב קיזחמ היה .תויול תעשב רמוכה

 תחא ןיע לעב היה .םינומעפה תא וא בלצה תא היולהה שארב אשונ

 תתתשומ התיה הרייעה לע הרימשהו "תחאה ןיע לעב רלדנסה" םג ארקנו

 .םייניע שולש לע הפיא

 וכלהתה טאלו ישוקב ,הדימעה ליגב רבכ ויה םירמושה ינשו תויה

 םירמושהש דעו .הדבועה תא לצנל םיבנגה ועדי ,םהיניב וחחושו תובוחרב

 וא תוריד המכ ןקורל םיבנגה רבכ וקיפסה הרייעה לש דחא הצקל ועיגה

 .הרייעה לש ינשה דצב תויונח

 הרימשל םהיתב תותלד יבג לע תוזוזמ םידוהיה יתבב םנמא וי ן

 םינולגע

 .מ"ק 7 ךרעב ץיוואכערקבש תבכרה תנחתמ תקחורמ התיה ונתרייע

 תוינקל םנמז תא זבזבל םיכירצ ויהש םירחוסה רובע תערגמ הז היה

 -ילעבל ירקיע הסנרפ רוקמו הבוטל קר הז היה לבא ,םיקחרממ תורוחס

 ,הנושארב .תבכרה תנחתל רוזחו ךולה םיעסונה תא םיליבומ ויהש ,תולגע

 איסוז 'ר :םיידוהי םינולגע ינש קר ויה יכ ,םירפסמ ,םיבר םינמז ינפל

 םיעסונהוו שק םע תודפורמ תוטושפ תולגע יתש ויה םהל .סחנפ 'רו

 תומלוסה ךותב םינותנ םהילגרשכ שקה לע הלגעה ךותב םיבשייתמ ויה

 םיעסונ ויה רהמל ילבמ טאליטאל הככו ,הטמל םייולתו תונפדבש

 .תבכרה תנחתל םעיגה דע ךרדב םהיניב םיחחושמו
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 םינולגע הרייעה תוצוחב רבכ ועיפוה .םירבדה ינפ ונתשה הנורחאב

 הבכרמה .םירוחש וא םינבל םיסוס ינש םע .ימוג ילגלג לש תולגע םע

 ךרוצ תעשל יוסכ םע םגו םיחונ םיבשומ םע ,החונ הרוצב תרדוסמ התיה

 ,ימוג תולגע םע תוצוחב עיפוהש ןושארה .שמש דגנ ןהו םשג דגנ ןה

 רבכ "הרכרכה לעב ךלמ" ול ינשה .ןמרמיצ ןרהא היה ,"ראפ תרכרכ"

 וליבוהש םירחא םג ויה ."הרכרכה-לעב ox יכ "הלגעה לעב" ארקנ אל

 תצקו םינקדזמ םיסוס םעו תוטושפ תורכרכב רבכ לבא תבכרל םיעסונ

 ינב תא סנרפל ולכי ישוקבו הלגעה ילעב ויה םיינע .םהילעב ומכ םיבער

 .םינכסמה םהילעב לצא ובער םיסוסה םגש אלפ ןיא ןכל םתחפשמ

 תלבוהל םיסובוטוא הרייעב רבכ ועיפוה המחלמה ץורפ ינפל הנורחאל

 בובלסינטסל דעו הביבסבש תונושה תורייעל םגו תבכרל םג םיעסונ

 .תורכרכה םע עוסנל ופידעה םידוהי לבא .ועיגה

 לע תותבשב ושבל ,םיטושפו םירשי םישנא םבורב ויה םינולגעה

 רמול םהלש נ"כהבל ואב צ"החאו ןושארה ןינמב וללפתה ,למיירטש םשאר

 .עובשה תשרפ לע השרדה תא דיגממ עומשל וא םיליהת יקרפ המכ

 ידוהי ,"שרחה, רטלא 'ר ,בר ישוקב וסנרפתהש םימימתו םירקי םידוהי

 םעפו תבכרל םעפ ותלגע תא עיסמ היה ,שריח תצקמב ,חקפו ביבח

 שרגמל עסונ שגינשכ .שולקל וא הנילודל וא הביבסבש תורייעה תחאל

 ךירצ עסונהש ןאל הינפה תרוצמ דימ ןיבה הרכרכ שקבל תורכרכה

 .עוסנל

 םויה הצרש ימל הנופ היה דחא עסונ דוע רסח היהשכ ,םימעפל

 םויה עסת ילוא, :הצלהב יצחו תוניצרב יצח הנילודל אקוד עוסנל

 ."? שולקל

 הנופ היה העיסנה רובע םלשל הגישמ ודי ןיאש ינע ידוהיב שגפשכ

 .רבד ןיא .ידוהי דועל םוקמ ונפ :םהל רמואו םיעסונל

 לע םחרל ךירצ" .תבשל םוקמ ול תונפל ידכ ותלגעב דמוע היה

 ובצמ תורמל ,ותיבל סינכהל גאוד היה .םיעסונ> רמוא היה -- "ידוהי

 .תבשל חרוא ,קוחדה

 גזומה יאתבש 'ר
 (לגיפש)

 םינמוזמב הלודג אינודנב קר אל הכז לעדייא ותשא םע ןתחתה רשא

 םע תחוורמו האנ הריד יהוז ףסכב רשאמ לודג רתוי רבדב םא יכ

 דצל הנופש ןולח א"ז ,"םיקלאל ןולח" םע רקיעהו םירדח הברה

 רדחב רדסל טילחה הברה בושחל ילבמ ,הסנרפה רוקמ ,קושה דצל ,בוחרה

 םישורד אל הזכ קסעלש ,הנטק הדעסמ וא חזרמ תיב קושה דצמ הנופש
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 םיחולמ םיגד תצק ,ש"י יקובקב תצק םיכירצ ה"סב .העקשהל םיפסכ הברה

 ובשי םייוגה תוחוקלהש םהב ,םירדח הברה הזל שורד רקיעה ,תוינמחלו

 .םהיתויסוכמ תחנב ומגליו

 םק .ידוהי אוהש רקיעה תא חכש אל חזרמה תיבל ותורסמתה לכ םע

 תא חתפ ,תונחל סנכנ דימו םילהת יקרפ המכ ףוטחל דוע קיפסה ,המכשהב

 תוכיתח oy תחלצו ש"יי לש קיר קובקב ןולחה ךותל סינכה ,החוורל םיגרוסה

 .הדועס חונקו ש"יי םירכומ ןאכ יכ ןמיסל םיחולמ םיגד

 רמגב ,דימת גהונ היהש ץיבארק ינלופה רלדנסה היה םינוקה ןושאר

 היה הל ,ותשא ןיבל apa הדובעה רכש תא pond ,םייפגמ aw לע הדובעה

 יאתבש 'ר לש חזרמה תיבל םעפ ידמ סנכנ היה רתיבו ורכש תיצחמכ ןתונ

 שקיבו בוש סנכנ המ ןמז רובעכ .ול ךלהו שורג 30 רובע הנטק תיסוכ שקבמו

manלש הנטק  owםויה לכ ךשמ רוזחו ךולה ךלהתה ךכ .ול ךלהו םלש  

 .ףסכה ול רמגנש דע

 לכ הל וארק ךכ ."הרוכישה הננא" התיה ולש העובקה הינשה הנוקה

 המ לכו םידוהיה לש םיתבב תסבוכ רותב תדבוע התיה איה .היעדוי

 .גזומה יאתבש 'ר Osx היתשה לע האיצוה החיוורהש

 ? הרבע המו איה ןיאמ ?האושנ וא הקוור ? הננא היוגה התיה וז ימ

 .הבלבש םיבאכה תא חיכשהל הקשמה י"ע התצרו הבל לע רמ היהש הארנכ

 םוי" הזיא היהשכ .זיולקה לש שמשה הז יאתבש 'רל היה עובק הנוק דוע

 תא וחלש ,אלולהד םוי םתס וא יבר וא קידצ הזיא לש טייצרהאי ,"ןורכז

 .96% יקנ ש"יי תצק גזומה יאתבש 'ר לצא תונקל זיולקה לש שמשה

TYהמכשהב ךלהש םרטש ,"קושהמ והילא" היה םיעובקה ןמ דחא  

 הזמו חוור תצקב הרכומל מ"ע המהב וא לגע הזיא תונקל הביבסב םירפכל

 וזו הנטק תיסוכ תותשל יאתבש 'רל אוה סנכנ ,הקוחדה ותסנרפ תא איצוהל

 .רקוב תחורא תונקל ףסכ קיפסמ ול היה אל יכ ,ולש רקובה תחורא םג התיה

TDתונבהש תעבו ,ברעב 8 העש דע רקובב 5-מ יאתבש 'ר קוסע היה  

 "ףוטחל" יאתבש 'ר קיפסה הנוקו הנוק ןיב זא ,תוחוקלל רוכמל ול ורזע ולש

 הליפתל שדוק ולוכ ןמזה היה הנומש העשמ .הפ לעב רכזש םילהת קרפ הזיא

 דימו אמויד ינינע לע ותא חחושו ידוהיב שגפ ,הצוחה אצי ,דסחלו הקדצלו

 .דחיב םיפרטצמו ידוהי דוע שגינ

 שדוק ילכה לכ וללפתה הז pana ,רקובב 9-ב היה זיולקב ןורחאה ןינמה

 ךרדהמ ואבש ולא םהילא ופרטצה ,הנווכבו תחנב וללפתהו םקחד אל ןמזהש

 .ללפתהל םירחאמ םתס וא םקוסיע ללגב ללפתהל ןיידע וקיפסה אלש וא

 ועירפה םש .ותיבב רשאמ בוט רתוי ומצע תא יאתבש 'ר שיגרה זיולקב ןאכ

 זיולקב ןאכ .םינייתש םתס וא םירוכיש ,םייוג ינימ לכ ותחונמ תאו ותוולש תא

 .וידומילבו ותליפתב ול עירפה אל דחא ףא ,יאמצע היה אוה

 חזרמה תיב יקסע תא ירמגל יאתבש 'ר בזע ונתחתהו תונבה ורגבשכ
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 היה .םידומיללו הליפתל שדוק ולוכ היה אוהו ותשאל ירמגל ותוא רסמו

 לש דובעשה לע השק חנאנ ;םיפסכ הנומכ הלמב הלמ ותליפתב דיפקמ

 םיצע תסמעהו הרסנמב השק םידבוע הזה רודהמ םיריעצהש הז לעו תולגה

 יאולה .שדחמ התונבלו לארשי ץראל תולעל םמצע תא םירישכמ ,תונורקב

 תעכ תורבוע תונוש תוריזגמ תוריזג ינימ לכ !ןוצר יהי ,םלוע לש ונובר

 אתבקעל תופצל תמאב ךירצ ילוא ? הלואגד אתלחתא יהוז ילוא ,ומע ינב לע

 ,לארשי ץראב הינבו הילע לע םשפנ םירסומש םיריעצה ,םה ילוא ? אחישמד

on onעדוי ימ -- !ה"בקה לש םיחילשה  ? 

 תיתימאה ךרדה יכ תורוקמ שפחלו ארמג ףד דומלל אוה בשייתמ

 תיעבט ךרדב אובת הלואגהש ,ןויצ תביש איה הלואגל ,חישמה תומיל

 ךרבתי ארובה תאמ ןוצרה הלעיש תעב היהת םיתמה תיחתשו .טאל-טאל

 םנמא ,הלואגה ילבחבו הלואגה ןויערב קסעתהל ליחתמ יאתבש 'רו ומש

 רבכ עיגת יתמ עדוי ימ לבא בטיה רבכ ונא םישיגרמ הלואגה ילבח תא

 ? אוה םג הכזיה ? הכזנה ,תישממה הלואגה

 ץוחב .זיולקב בשוי ןיידע יאתבש 'רו םירהצל רבכ תברקתמ העשה

 הנהו ןאכלו ןאכל הנופ .החנא דועו ,החנא עמוש אוה םואתפ .קד גלש דרוי

 רוכמלו תונקל םירפכה ןיב ךלוהה ידוהיה לש רובש בלמ תואצוי תוחנאה

 ,תיבב הסנרפ ןיא .ףוס-םי תעירקכ השק הסנרפהו .ותחפשמ תא סנרפלו

 הממ ןיא .ןנתחלו ןכדשל המבו הממ ןיאו ןקרפל ועיגהו תולדג תונבה

 ובאכ םע ראשנו ידוהיה השק חנאנ .תודמלמה רכש תא דמלמל םלשל

 .ךל עירפמ אל דחא ףא .תוחנאל םג םוקמ שי זיולקב ןאכ .זיולקב

 לאל ןיאו ןכסמה ידוהיה לש ויתוחנא עומשל יאתבש 'ר לש בלה רבשנ

 ףסוי 'ר .הוקת ידוהיב חיפהל ,המחנ הבוט הלמ תוחפל לבא .ועישוהל ודי

 ותסנרפ לכ .ול רמה ולרוג לבא ,בוט גזמ לעב ועבטמ אוה בטיה ול עודיה ,הז

 ,תלוגנרת הרייעל איבמו ותסנרפ תא איצומ םשמ ,ינוטירטס רפכה אוה

 תצק ול סינכמש המ ,זוורב וא זווא םג םימעפלו תוקרי תצק ,האמח תצק

 יאתבש 'ר וילא שגינ .ותיב ינב תא בר ישוקב תויחהל תוקוחש תוטורפ

 .חנאנ המ לע ולאושו

 תוחנאה ךיא ןכסמה שיגרה אל .ףסוי 'ר ומותב לאוש ? יתחנאנ ינא,

 לכוא ילוא ,ונחישי שיא בלב באכ, :רמואו ודדועמ יאתבש 'ר .ובלמ תואצוי

 ."תצקמב ךל רוזעל

 ץמאתמ אוה ךא .הרעס תללוחתמ ובלבש ףסוי 'ר לש papa היה רכינ

 : וחורב לושמל

 םידליב אלמ תיבהו תיבה תא םמחל םיצע ןיאו .אבו ברק ףרוחה הנה

 םמחל םימח םידגב םהל תונקל ןיא .דומיל רכש רובע םלשל המב ןיא םינטק

 . .."תמצמטצמו תכלוה הסנרפה ,הקרפל עיגהש תב שי ,םפוג תא

 םיכירצ המכו -- יאתבש 'ר ולאוש -- "? תבל אינודנל ךירצ התא המכ,
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 לש ךרעב לוגע םוכסל ועיגה ךכב ?דומיל רכש ,הקסהל ,םידלייידגבל

 .םיבוהז 0

 :יאתבש 'ר ול הנוע

And,חנאתהל ךל  boaחנאתת .טועפו טועפ םוכס לכ לעו הרקמו הרקמ  

 ךרבתי םשה ,גאדת לא ...ןינעה רוטפו ןוגהו לוגע םוכס לע תחא םעפ

 ."הבוטל ךבל תולאשמ תא אלמיו גאדי

 'ר לש ויתוחנא לכ ותוא וול התיבה שרדמה תיבמ יאתבש 'ר אצישכ

 לש םרעצב אלמתה גזומה יאתבש 'ר לש ןמחרה ובל ,חונמ ול ונתנ אלו ףסוי

 ויניע אשנ אוהו ,םינב לודיג לש רעצה לעו הסנרפה יישק לע לארשי לכ

 : הניחתב המימשה

 תא םבלב םג עטיתו םידוהיה לש םרעצב אנ האר ,םלוע לש ונובר,

 ".. .! הסנרפדתוגאד וגאדי Now ,ןוחטבה תדימ

 רטכורפ םלושמ 'ר

 החפשמ לבא ,םיקחורמ רתוי תצקו םיבורק רתוי ,םינכש הברה ונל ויה
 .יתודלי ימימ דוע בטיה ינורכזב התורח רטכורפ תחפשמ וז

 ימיבו תויה בטיה יל םירוכז הקבר ותשאו םלושמ 'ר ,החפשמה שאר

 .השמו בקעי וידלי םע ינמז בור הלבמ יתייה ירוענ

 ותויה תורמלו תונדועמ םינפ ,תעצוממ המוק לעב ידוהי החפשמה יבא

 םיענו בוט גזמ לעב אקוד היה אוה ,"םה םינזגר םינהכ" בותכש יפלו ןהכ

 תשאכ התיב תוכילה התנבו העונצו הטקש התיה הקבר ותשא םג .תוכילה

 .אישאר םשב םהל התיה תחא תב .הידלילו תוירבל החונו הבוט ,שממ לייח

 רתוי רסמתה םלושמ 'רו השאה ללכ ךרדב הלהינ םהלש םידבה קסע תא

 .רוביצ ינינעל

 תונבל שגינ םלושמ 'רו תוכוסה ימי וברקתה רשאכ רענ יתויהב ינרכוז

 שיטפ ספות הז .הביבסה ידלי לכ םשל ואבו וצבקתה ,ולש הלודגה הכוסה

 בורמו .הכוסה תונבל רוזעל םיצור םלוכ .רושמ הזו רמסמ הזו וב הכמו

 וקסעיש : ךייח .םידליה ונב רעג אל אוה לבא ול ועירפה קר ןבומכ םירזועה

 ןסכאל ולכויש הליחת הנווכב הלודג הכוס הנב אוה .הווצמ רבדב םידליה

 וא ןמז רסוחמ תונבל ולכי אלש וא תיטרפ הכוס םהל ונב אלש םינכש םג

 ורשיו ורסנ ,םינטקו םילודג ,םינוש םיצעמ םיצע תוחול איבה אוה .םיצע

 ךכסב גגה יוסכב ונלחתה םידליה ונחנא ,תראופמ הכוס האצי ףוסבלו

 .םיימינפ םיטושקבו

 ונרק ולמעמ ירפ הארשכו ,הדמתהב הרות ודמליש וינבל גאד אוה

 התיה ול .םהידומילב דאמ םיפירח ויה השמו בקעי :םינבה .רשואמ וינפ

ondויה יאדוב ,םייללכ-םיינוציח םידומילב םלתשהלו דומלל תורשפאה  

 .םינעדמה ילודג ןיב
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 וירוה וגאד וקרפ עיגהשכו הרות דמלו ןשיה זיולקב השמ רענה בשי

 .ןיאדוהי ןירבג לככ ,ןידכו תדכ ונתחל

 לכואשו םיינוציח םידומילב םלתשהל לדתשאש ויתוצע רכוז יננה ןיידע

 ויתוצע ירחא אלמל יתלוכי אל ברה ירעצל .לודגה םלועל ןאכמ תאצל

 .הלודגה המחלמה דע הנטקה הרייעב עוקת יתראשנו ויתופיאשו

 האושה לש םונהיגה ירודמ לכ תא רבע יכ הקוחר העומש יתעמש וילע

 ,יתוריעצב יל ?py רשא תא אוה םישגה םשו תירבה-תוצראל דע לגלגתהו

 ידומיל יאמצע ןפואב דומלל ליחתה םיעבראה ליגל לעמ רגובמ שיא רותב

 םיקה .םלפודמ יאמיכ לש יאמדקא רותב הרשמ לבקו רמגל עיגהש דע לוח

 .הקוחרה ב"הראב םיטקש םייח יחו החפשמ בוש

 חישמל הפצמה

 ויה ויתונויגה לכו ויתובשחמ לכש זויבאו ינע ידוהי ונלצא הי

 .ואוב םויל תווקלמו הז לע רבדלמ קספ אל .חישמה תאיבל היפצ 0

 ,לדה ותיב תא ודקפש ויתורצ לכ תורמל ,הסנרפב ותקחד תורמל

 היה דימת תאז לכב ,תינלוח הדיחיה ותב ,התוריעצב וילע התמ ותשא

 םימחנמש קוספה תא טטצל היה ליגר .איה המ תובצע עדי אלו וקלחב חמש

 ."םינפ לכ לעמ העמד םיקלא 'ד החמו חצנל תומה עלב" :םילבא

 האר אל ,ףסכנה ץקל היפצו הלואגב תובשחמב עוקש דימת ותויהב

 .ותוא תודקופש ינועהו תורצה לע ,וביבסמ השענש המ

 חישמה תומי ןיב ןיא" : חישמה תומי לע ארמגב רמאמה תא עדי יאדווב

 ושיגרהו השק היה דובעשהש ןויכמו -- "תויכלמ דובעיש אלא הזה ןמזל
 .חישמל היפצה וילע הרבג ןכל ופוג לע

 .ונלש בל ףסוי 'ר היה הזכ

 ח''מגה לעב

 םידסח תלימגו ,םיינעל הקדצש ,הקדצה ןמ רתוי םידסח תלימג הלודג"

 ."םירישעל ןיבו םיינעל ןיב

 ןייטצהש בוטאינ'זורמ דחא בשות ןייצלו ריכזהל ןאכ ינא הצור

 שיא היה אלש ,רנסק ףסוי 'ר הז היה ,ח"מגה שיא רותב וישעמב

 הז ףסוי 'רל הנפי אלש ,ןטק וא לודג ,ח"מגל היה קוקזש בוטאינזורב

 .בויחב דימת הנענו

 ,רצונ הז םשלש וליאכ ח"מגה תווצמ תא ול pox הזה ידוהיה

 רשאכו ,ודואמו ושפנ לכב וז הווצמל רסמתהו ,קקזנל דעסו הרזע טישוהל

 תא דימ חלש ,ח"מגל וילא הנופל תתל םיפסכ ולצא ויה אלש םימעפל הרק
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 תא ריזחהל אלו אוהש ימ לצא ףסכ שפחלו גואדל (לאנתנ) עינאס ונב
 .םקיר שקבמה יגפ

 המייקו וז הוצמ לע רמש אוה לבא ח"מגל ורסמתהש םידיחי דוע ויה

 .הצפח שפנבו תומילשב

 רלזיוה ריאמ קחצי טייחה

 ,תווצמ רמוש ,ויפכ עיגימ יחה ,םיקלא-אריו רשיו םת שיא היה ל"נה

 היה רהזנו טייח ועוצקממ .הליזג קבאמו תוליכרמ קחרתה ,הנטקכ הלודג

 .םיחרוא סינכמו הקדצ לעב ,הדמה לע רתי תצק הלילחו סח דודמי אלש

 "ץנה םע" הכאלמה ילעב םע ללפתה ,ותכאלמ תא השע הונעבו טקשב
 ומישיו והונמטי ,ונמז עיגישכ ,אוצמ תעלש היה תוירבהמ ותשקובמ לכו
 .ורשוי לע ודיעיש ורבקל הדידמהו ץוהיגה שרק תא

 .טייחה ריאמ-קחצי 'ר היה הזכ

 ווָאטַאינזָאר PNR ערעזָא עליטש יד - םגאה
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 רלדירפ הירכז

 ילש ''ןשיה רפכה,, ידוהי

 ייחמ ,הנושארה םלועה mands ינפל דע םיסחיתמ הלא תונורכ

 ירוענו יתודלי maw יתיליב הב ,יתלדגו יתדלונ הב .,בוטאינזורב

 המ לכ ,םעפב םעפ ידמ הב רכזנ ינא םיעוגעגבו יבבלב היח איהו

 .הרייעה ינקז יפמו רלדירפ שובייל 'ר יבא יפמ יתעמשש המו ילע רבעש

 יצחמ הלעמל רבכ ופלחש יפ לע ףא ,יניע דגנל תדמוע איה היח ומכ

 םימי יכ ,יתעד לע הלע אל זא .היבשותמו הנממ יתדרפנש זאמ םינש לבוי

 תלוכאמל היהת ,התוא יתבזעש וז .םיטפרקה יתכריב היובחה הניפהו ואובי

WR | 

paיתרייע החמצ ונממ ,ןשיה רפכל ול היה ידוהי ןויבצ ךא ,ונייח םייוג  

 ,יל המדנ םעפ אל .הילע םמתוח ועיבטה ידוהי דעומו גח לכ .בוטאינזור

 תיווח תא דחי ונמע םייחו וניגח אובב םיחמש ונמע םייחה םייוגה ףא יכ

 .ידוהיה גחה

 תופוס רשא ,םימודק תורעיו ,םירה ,תורהנ ףקומ היה ןשיה רפכה

 רפכה לש ותוחתפתה אלפ אבו םידוהיה ובשיתהש דע ול ולכי אל רוגמ

 הלודגה רכיכה הדיעמ הז לע .תוינכות יפל יונב ,ינוריע בושיל ךפהנש דע

 .תואטמיסו תובוחר ,תויונח ביבסמו

 .רנרג ומש םהמ דחא .םיסיגה ויה ןשיה רפכב םינושארה םידוהיה

 .וללה םיטרפה תא רשיא אוהו םימיב אב שיא ,ונינ תא יתשגפ ץראב הפ

 רוצייל ,ןיי-תופרשמ OV דחי קבראקס הזוחאה תא הריכחב וחקל םיסיגה ינש

 ונב םה רפכב םינושארה םיתבה תשולש תא .המדא-יחופתמ לוהוקלא

 ללפתהל זיולקה תא ונב םג םה .םתזוחאב וקיסעהש םידוהיה רובעו םמצעל

 .רוביצב וב

 םיסיגה ינש ורזחו םיתבה תא ורכמ הריכחה ךיראת רבעש רחאל

 .בוטאינזורל םתאיצי ינפל ורג הב ,בלסינטסל

 םיתבה ינש תא .רלדירפ רדנס 'ר ,יבס םהמ הנק יתדלונ וב תיבה תא

 ,םיתב דוע ופסונ ןמזה םע .ץיבורוה םולש 'רו ןמרב בייל 'ר :ונק םירחאה

 .לודגה רשגה דע

 הנתמב וריאשה םהש הרותה רפס תא יניע דגנל האור ינא םויה דע

 ."ןשיה רפסה, :ול וארקו זיולקל

 WAT ריעה ןמ .הרות-רפס זיולקל םרת ןמרב בייל 'ר רשאכ ינרכוז

 לאומש 'ר דעצ םשארבו םהיתועורזב הרות-ירפס םע םידוהי הברה זא

 .שפנ-םמורמ הזחמ .ודקרו ורש םה .טריוו
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 ריק ילספס לע .רחשה תולע דע םבל םיחמשמו םירמזמ ויה הלילה לכ

 םיריעצה ובשי םיכוראה תונחלושה ינש ביבסמו הרייעה ידבכנ ובשי חרזמה

 .םיללפתמה ראש לכו

 למסל התיהו ינורכזב התורח הראשנ ירוענ ףס לע וז הקומע היווח

 .בוטאינזור ידוהי לש הרותה-תבהא

 הנשה תומי לכ לש ידוהיה עגי תועיגי הברהו חרוט תוחרט הברה

 םירוריפב קפתסיו עגיו חרטי עובשה תומי לכ .ומחל איבי ושפנב ,רפכב

 .הראפלו השדקל תבשה יכרצ תא סינכהל ידכב לכה ,םויק לש

 ל"ז רעלדירפ שיבייל

 דסחו ןח המכ ,רפכב תבשה לש בגשנהו יפויה לכ תא ראתל אובא אל

 תוליצא ךסנו ,ונילע ףיערה םינידע תושגר המכו החונמה םוי לע ךופש היה

 .םינפ לכ לע םעונו

 זיולקל תיבהמ ,רלג קחצי 'ר ,יבס עספ םירהצב המונתה תעש ירחא
 דומיל לע וגנעתה דועו ץיבורוה םולש 'ר ,ןמרגנוי המלש 'ר םע דחיו

 .אמויד אנינעמ שרדמ וא ארמג ףד ,העד הרוי ,םייחה רוא

 .והוריקוהו והוצירעהש ,ותדע ינב לע לבוקמ יבס היה גלפומ םכח דימלת

 ישפנ דעסו הישות ,הצע טישומ היה ,ןטקכ לודגכ ,לכל םינפ ריבסה אוה
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 ,ירבד עמשמל תסכרפאכ וינזא השוע םיללפתמה להקו ,וילא םינופל

 .רסומו ןכות ,םעטו ןינע םיאלמ ,םיפירחה וילופלפו ויתורבס

 בירעמ תליפת ,אתווצב תישילשה הדועסה -- החנמ תליפת ירחא

 ,"לידבמה, תכרבו

 תימלועה המחלמה ץורפ דע ןשיה רפכב םידוהיה ייח ולהנתה ךכ

 .הנושארה

 ברה לודגה תסנכה תיב י"ע ותוא ודיפסה .1915 תנשב רטפנ יבס

 .חכשי אל ורכזו תועמד וליזה םיטעמ אל .ןמסייוו אנינח 'רו גנילרמה

 "ףרוד ,JOON 1927 ןופטשה

 לש ורובט ,םידליה ,ונליבשב ויה לחנהו הקוריה רככה ay זיולקה

 םינוב-לואש 'ר תיביףלאה תא ונתוא דמיל םג הפו ונקחיש הפ .םלוע

 .תולפתה לכ ללפתהל ועדי רבכש דע ולצא ודמל תודליה םג .יקדרד-דמלמה

 םש ,הריעה הקוחר ךרד תכלל ונצלאנ ההובג רתוי המרל ונעגהשכ

 ךרעב ומכתסה דומילה תועש .םינוש םידמלמ לצא ארמגו שמוח ונדמל

 ,ורבחל דחא וניכחו ךשוח היה רבכ התיבה ונרזחשכ .םויל תועש 0

 'ץיבוליגי ןכימ ומכ ,"םיצקש,ה ונילע ולפנתי אלש ,דבל תכלל ונדחפ יכ

 .הלילה תכשחב ונילע ובראש ,םירחאו

 תומוא ידיסחמ IAN האושה תפוקתב היה 'ץיבוליגי ןכימ ותוא ,בגא

 .םייחב וראשנ ול תודוהו תוידוהי תושפנ הרשע-שש ליצה ,םלועה

 םימיכשמ ויה הנשה שאר ינפל ."םיארונה םימי,ה ינורכזב ותרחנו
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 ,םילפרע ,ויתס-ירקב לש תורומשאב ,הלילה תוצחב ,"תוחילס,ל םיכלוהו

 .תובבלל רדח לולא לש רפוש לוקו ,הניצ

 "לטיק,ב שובל .ןמרגנוי andy 'ר .ליגרה ןמ הנוש הארמ שבל זיולקה

 yp pam“ ךל המשנה, : תובהלתה גופס ולוקו הביתה ינפל דמע ןבלה

 תוקמעתהו תועמד ידכ ידע ותליפתב ררועל היה וחוכבו שיח חכשנ אל ונוגינ
 .תועשה ןתואב ופלח תרמרמצו דער .תימינפה תוהמה ךותל תיתבשחמ

 וררוע תוליפתה ינוגינ .הפ לא הפמ אלמתה זיולקה הנשה שארב

 ונינזאו הליפתייעטק תרמיזל api, and“ התיהש הלאכ ויהו הבושתל

 ןוגינהו ."םורמב רד לא, עטקב רברא לאומש 'ר לש יתרמיזל ןוצרב ובישקה

 קרמ יכדרמ לש ותיב ועגפ 1927 תונופטש

 1927 רָאי ןיא גנוציילפרַאפ רעד תעב עקזייה סקרַאמ יכדרמ

 דעו יתודלי ימימ .קזח רונט היה בייל ונבל .םויה דע ינורכזב ראשנ ולש

 םהינוגינו הנשב הנש ידמ םתליפתל ןיזאמ יתייה הנושארה םלועה תמחלמל

 .םימלועל יבלב םירומש וראשנ

 ןמ בר קלח הכותב הרצא םירופיכה םויבו הנשה שארב רוביצב הליפתה

 ,זיולקב ונירוענ ימיב ונכותל ונגפסש הריואה .ונלש "תידוהיה העדות,ה

 .וניתומשנב םיעובט וראשנ ונייח ימי לכ ונתוא םיוולמ

 גח ידגבב םישובל םידליהשכ ,הרות תחמשב הוודחה התיה הלודג

 לובג ןיאו הפקהב דחא לכ תא ודביכו םהידיב םילגדה םע ואב םישדח

 .םידוקירלו םירישל
 םמחלו םוייםוי ןויקינל ,זיולקב םירודיסל יבא לש ותגאד התיה הלודג

 .ונתיבב דימת היה זיולקה לש חתפמה .ףרוחה תומיב
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 החפשמ ינבכ זיולקב םיבשוי רפכה ידוהי לכ ויה םיכוראה תבש תולילב

 ,םינברו םיר"ומדא לש םהייח-יחרוא לע ,םריעצו םינקז ,םירפסמ ויהו תחא

 .ביבסמ וטלש החונמו החמשו

 לכ ךא ,תוחונמ-ימ לע ולהנתה "ןשיה רפכ;ב םייחהש היה ANT הרואכל

 ,ויתובזכאו ויתוחלצה ,ויתוגאד םע ,ומצע ינפב םלוע התוויה דוחל החפשמ

 ןבומו םלוע-רדס הנקמה AN תרותב ןוחטבה היה םלוכ תא דחאמה םלוא

 בייחה רבדכ םייחה-לגעמ תלבק תאז .היהי רשאכ הריחמ היהי ,ינחור

 ,םה דח לארשי-ץראו לארשי ,הרותה ,אוה-ךורב-שודקהש הנומאהו ,תויהל

 םדא-תבהאו תונכ ,םייחה-תמכחמ הברה םכותב הרוצא התיה הז םע דחיו

 .ינחור ןכותו םירוהט החפשמ ייח ,אירב לכשו תוצירח ,ישפנ-טקש ,הקומע

 סחיתה "םדקתמה רעונה, וליפא ,םישישקל ריעצה רודה קליח בר דובכ

 לכ ויה םלוע-תפקשהבש םידוגינה תורמלו ץרא-ךרדו דובכב םינקזה וירוהל

 לוכי וניא בלהש ,םירוסמו םיבוט םידוהי לש ,אתווצ לש םייח הרייעה ייח

 .םנדבא לע עוגרמ אוצמל

 ימיב םהייח תא וניריקי ויח הב ,ילש ןשיה רפכה תומד התיה תאזכ הנה

 םירוהטו םישודק םינוילימ השש םע דחי ופסינ הבו ,ןוגיו לבא ימיבו החמש

 ,ונמע-ינבמ

 התרחנש ,ונתליהק תודוא לעו םתודוא רפסנ רפס .םלועל םחכשנ אל ונא

 .תורודה לכ ףוס דע ,ונירחא ונינב-ינבלו ונינבל ,בלב קומע-קומע

 ... שדקתיו לדגתי
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 ציבורוה ןויצ-ןב

 הנושארה םלועה תמחלמ יוחא

 שדוחב mon תולגמ בוטאינזורל יתרזח רשאכ .1918 תנשב יהי

 ירחא ומכ הדודשו הברח הרייע ינפל יתאצמ ,1918 תנש רבמטפס

 ונגראתה םיריעצה םיניארקואה ,רקפה היה לוכה ,ביצי ןוטלש אלל ,םורגופ

 םתארקל אבה לכ וכהו וסמח ,ודדש ,םידוהיה לע ולפנתהש תוצובקל

 .םתיבב ןהו םיכרדב ,ץוחב ןה םהייחב םיחוטב ויה אל םידוהיה .םכרדבו

 ערה םרציל םירקפומ ויה םלוכו .םהייח לעו םהילע ןגיש ןוטלש היה אל

 .םידוהי תנייועה תיניארקואה היסלכואה לש

 בו'צראווס רפכב .םירפכב דחוימב הביבסה לכב וללותשה םיניארקואה
 םיכומס םירפכ דועבו ,ןיטירטסב :תוידוהי תוחפשמ שמח קר ויה

 םדסחל םינותנו םירקפומ ירמגל ויה םיטעמה םידוהיה ow ,בוטאינזורל

 .םייניארקואה םייוגה םהינכש לש ערה וא בוטה

 יאצוי לכ בוטאינזורב ונגראתה הלאה םירפכה ידוהי לע ןגהל ידכב

 לכב וניידזה ,"תימצע הנגה" ןיעמ ורציו םבורב םיריעצ ,יסורה אבצה

 לקמ םתסב ימו ,ןשוימ הבורב וא חמורב ימו חדקאב ימ ,ןייז ילכ ינימ

 םירקפומש םירפכה יבשוי םינכסמה םידוהיה לע ןגהל קזח ןוצרב לבא ,הבע

 .תומש םהב םישועש םיינארקואה םינגילוחה ידיב ירמגל

 לכל "תידוהיה היצילימה , ישנא לש תוצובק-תוצובק וחלשנ ברע לכ
 םג איהש תימצע הנגה וחלש םידוהיהש ועדי רבכ םייוגהו הביבסה ירפכ

 .הביבסבש םיירפכה םידוהיה לע לפנתהלמ וקיספה טאל-טאלו תנייוזמ

 וליחתה םייחרזאה םייחהו תויולפנתהה וקספ אפוג בוטאינזורב םג

 .ליגרה םלולסמל סנכהל

 ילייח תסינכ התיה סמחהו דושהו תויולפנתהה תקספהל תפסונ הביס

 ישארב דימ םקנתהל הליחתהש סקי'צרלהה אבצ ,הביבסל ינלופה אבצה

 גרוהל ואיצוה ,הקזח דיב וטלש םה .םהיגיהנמו םיינארקואה םינגראמה

 וליחתהו וסח אל םידוהיב םג .םיינארקואה םיליעפה תא ורסא ןכו םהמ םיבר

 םידוהיה תא ואיצוה ,םתדידשו תויונח תריגס .,תואיפו םינקז תציצקב

 איהש לכ ןוטלש תפילח לש הכרד ךכ .ךרוצל אלשו ךרוצל היפכ תודובעל

 ןהו anya ןוטלשהמ ןה ,םינושארה תונברקה on םידוהיה דימת ,הלוגב

 .סנכנה שדחה ןוטלשהמ
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 ןושארה יטמרדה בולקה

 םלועה תמחלמ ירחא ,ינלופה ןוטלשה תישאר ימי ,םימיה םתואב

 םיקיתווה םינקסעה ; בוטאינ'זורב ידוהי ןוגרא םוש םייק היה אל ,הנושארה
 ןקסע םוש היה אל .קפואה ןמ ומלענ ,ל"וחל ורגהש וא ותמש וא םיינויצה

 אלו הפרשנו הדדשנ תיתומכה בר תידוהיה הירפסה ;לקשמ לעב ירוביצ

 םייק היה אלו תרקפומ התיה תידוהיה הדעה לכ הזכ בצמב .רכז הנממ ראשנ

 ידוהיה רוביצה םשב תונוטלשה לצא עיפוהל לכויש ימשר ףוג וא שיא

 .ימוקמה

 תורדתסה" ר"וי רותב ןמרסו ר"ד ד"ועב ונרחבו שדחמ ןגראתהל וניסנ

 םייחה תא wine ןגראל היה לוכי אלו ינלוח ,ןקז היה שיאה ;"ןויצ יבבוח

 תכעודו תכלוה "ןויצ-יבבוח" תורדתסהה יכ וניאר ,הרייעב םיירוביצה

 שעמה רסוח םע ירמגל םילשהל וניצר אלש ןויכמו שעמו תוליעפ רסוחמ

 ארקיש םיריעצ תורדתסהב ןגראתהל םינויצ םיריעצ רפסמ וטילחה

 ."ןויצ ילעופ תורדתסה"

 ,םיקיתוה םינקסעה לש םבורס ללגב ןה ,הז ןויער םישגהל היה לק אל

 ידכ יכ ,תונוטלשה דצמ רקיעהו םדימ ןוטלשה ןסר תא איצוהל וצר אלש

 המ : םימיוסמ םיאנתב ךורכ היה הזו ןוישר איצוהל םיכירצ רכומ תויהל

 ? שדחה ןוגראב םיארחאהו םיגיהנמה ימו ימ ? תורדתסהה ןונקתב בותכ

 ךירצ היה רושיאה לע .םיישק cpm לכ דועו !יטילופה רטשמל oom המ

 םילושכמ לע רבגתהל םיכירצ ויה םש םגו הנילודב זוחמה לשומ םותחל

 .םיבר

 רוכשל ,ןוגראה תולועפ תא ןממל םייפסכ תורוקמ ונל ויה אל הזל ףסונ
 ףוסאל הדיחיה תורשפאה .ףסכב תויולתה תולועפ ינימ לכו הרואת ,םלוא

 ויהי תוסנכההו ,להקה ינפל גיצתש תיטמרד הקהל םיקהל התיה םיפסכ

 הרוצב עיפותש תיטמרד הקהלל םג לבא .ןוגראה תולועפ ינימ לכל שדוק

 השקב שיגהל ונטלחה ןכל .תונוטלשה רושיאבו ןונקתב ךרוצ שי תימשר

 ןודעומה תולועפ ךותבו יתגלפמ יתלב "תידוהי תוברתל ןודעומ" ןגראל

 היה השק ןהל ,תויתוברת תולועפ ינימ דועו הירפס ןכו תוגצה םג ויהי

 .דגנתהל תונוטלשל

 רושיא תא גישהל לק רתוי ונל היהיש ידכבו ןינעה תא שיחהל ידכב

 תוירחאה תא וילע לבקי אוהש ,ריפס ר"ד ד"ועל ונינפ ונתלועפל תונוטלשה

 ץוחנה רושיאה תא דימ ונלבק ןכאו תונוטלשה יפלכ ןוגראה ר"וי רותב

 .תונוטלשה םעטמ

 ,ריפס ןועמש ר"ד :םיאבה םישנאה ורחבנ יתוברתה ןודעומה דעול

 ה'זדנא ,ץיבורוה ןואיל ד"וע ;ןפשטכר םולש ,דראודא ריפס ר"ד ; ר"י

 ,טנדוטס ,קחצי ןמרב ;ל"ז ,השמ קוטול ;םיצאנה י"ע וחצרנ -- רנק
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 ב"הראב יח ,קוטול והיעשי : לארשיב רטפנ זויצ"ןב ץיבורוה ; הפיחב יח

 .(בוטאינזורב רטפנ) טדנב רגרב ר"דו (ב"הראב רטפנ) רלדירפ רדנס

 :ורחבנ תרוקבה תדעול

 .ביוט ריאמו ץיבורוה ןויצ-ןב ,ןמפוה םהרבא ,ץיבורוה ןואיל רטסיגאמ

 םיפסכה רוקמו םיפסכל דימ םיכירצ ונייה תולועפב ליחתהל ידכב

 דימ ונשגנ ,םיפסכ תוסינכמה תוגצה ינימ לכ תרזעב קר רומאכ היה

 ,תירבע תוברתל ןוגרא י"עש "יטמרד בולק" םשב םינקחש תצובק ןגראל

 ,תופקשה ילדבה ,תוערפה ינימ לכ ויה .אוה לק רבד אלש וניאר דימו

 םירבדה לכ .ןימ ילדבה .תיתוברת המר ילדבה .יאליצוס דמעמ ילדבה

 םירשעה תנש תלחתה םע ,זא ,םינבומ הכו םיטושפ הכ םיארנ ילוא םויכש

 םיכירצ ונייה .םיירוביצה םייחב קזח םרוג וויהו ךרע ילעב ויה ,וז האמל

 תרחא ,תעמשמ לש קזח רטשמ גיהנהלו הלאה םילושכמה לכ לע רבגתהל

 תעמשמה קוח תא וילע לביק אלש ימ ,רבד םוש לועפל םילוכי ונייה אל

 .בולקל ללכ Sapna אל ,הווציש on לכ םע קחשלו חלשיש ןאל תכלל

 ונלחתהו םיישיא םיבצמו תודמעמ לש תומודק תועד ינימ לכ ונלסיח

 .ןודרוג בקעי לש "המותיה היסח" התיה הנושארה הגצהה .תוגצהל תונכהב

 : לאמשמ הלעמל

 ,ןואיל ץיבורוה ר"ד ,קַאװטול השמ ,רענאק עשזדנַא ,זיוהטסול קינונ ר"ד

 .שטלק-ץיווארָאה האל

 :ויה "יטמרדה בולק"ב םיפתתשמה

 ,הדנא רנק ,הלדא סייר ,לטיג ךילמנ ,הרטפנ) הדיירפ ךילמנ : םישנ

 י"ע וחצרנ) הדליטמ ץנירפ ,לדנעש רנדייוו ,הינה ץיבורוה ,ינוט רפיול
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 הקטע זלנייוו ,יצנייש זלנייוו ;לארשיב היח -- יצנעט רגרב ; (םיצאנה

 .(ב"הרא) ארוד רטבולג ,(ןילופ)
 ,(רלפוס) ןועמש טנמאיד ,ןואיל ץיבורוה ,םהרבא ןמפוה :םירבג

 קוטול ,השמ קוטול ,(רטפנ) פיליפ Sop : (םיצאנה י"ע וחצרנ) םולש ןפשטכר

 להנמ .ץרפ גנילרפש ,הדוהי רעיירפ ,(ב"הרא) הדוהי ןמרמה ,היעשי

 .לארשיב רטפנ ,ץיבורוה ןויצ -ןב :הקהלה

 שודגו אלמ םלואב ינלופה "לוקוסה" םלואב הכרענ הנושארה הגצהה

 הסינכ יסיטרכ גישהל ולכי אלש להקה תשירדו הברה החלצהה ללגבו

 אלמ םלואב כ"ג הינשה םעפב דימ גיצהל םיכירצ ונייה ,הנושארה הגצהל

 םיכרצנלו דעס יכרצל 50% :וקלוח תוגצהמ תוסנכהה .הבורמ החלצהב

 ונטלחה הבורמה החלצהה רואל .םירפס תשיכרל םירחאה 50%7ו םינוש

 גיצהלו הזחמה תא ףילחהל םיישדח לכ ,שדח הזחמ םיישדוח ךות ןיכהל

 .להקה תשירד יפל ןמזה לכ ךשמ התוא

 לש יארחאהו להנמה יניעב םינינצל התיה "יטמרדה בולקה" תחלצה

 רקיעהו OX יכ תיתפוק-תיפסכ קר אל התיה החלצהה .ינלופה "לוקוסה"

 רבד לעופל איצוהל םילגוסמ םידוהיה םיריעצהש ואר .תירוביצ-תירסומ

 הלילו םמוי ורבד הגצהה לע .רוביצה לכ לע םשור השעיש הפי יתוברת

 שרד ,ימשיטנא ,חקור ,"לוקוסה" םלואה להנמ .הביבסב ןהו בוטאינזורב ןה

 רובע תינלופה הפשב םג היהת םיגיצמ ונאש הינשה הגצה לכש ונתאמ

 אלו תוגצהלו "תוברתל" םיקוקז םה םגו שידיי ןיבמ וניאש ינלופה להקה

 םייאל ליחתה ותשירד תא תירוגטק הרוצבו דימ וניחדשכ .םידוהיה קר

 גאדנ ונאש ,התיה ונתבושת ."לוקוסה" םלואב גיצהל ונל השרי אלש ונילע

 ןהו תינלופ ןה ,הגצה םושל "לוקוסה" ףס לע ךורדי אל ידוהי ףאש

 תוינלופה תוגצהל םירקבמה בור יכ ,יניצר םויא היה הזו ,תיניארקוא

 ,רשקב ןמזה לכ ונתא ודמע תויניארקואה תוקהלה .םידוהיה ויה תויניארקואהו

 סינכהל רתיה ןיב ולדתשה םגו ידוהיה להקבו ונב םינינועמ ויה םה יכ

 בובלמ תוידוהי תוקהל םג ואב .םיידוהי םירפוס לש ידוהי ןכות םע תוגצה

 וסינכה תוגצההו .םירחאו בוקרוט דנומגיזו ןדפדלוג ומכ בובלסינטסמו

 ופרטצה םוקמב םיניארקואה .םיפסכ יד "לוקוסה" םלוא ילעב םינלופל

 ינלופה הארשכ .ימשיטנאה חקורה לש ותשירדל ודגנתה כ"גו ונילא אקוד

 ןופצמל ונילא רבדל ליחתה יוכיס םוש ןיא ותשירדלשו הקזחה תיזחה תא

 'וכו "וכו ותוא ןיבהל םיכירצ ונאו הינלופב wx ס"וס .ונלש יטוירטפה

 לכ לצנל םג ליחתה .םינלופה תא םיאנושה םיניארקואל ףרטצנ אלשו

 םיארחאה תא ונימזה ,הז ןויכב ונילע וצחל םהו ןוטלשב ול ויהש םירשקה

 תא סייפלו תייצל ונילע 'וכו 'וכו תוגצה ןינעב אוהש המ ועמשש וזמרו

 ויה .הקהלה ישנא ךותב גוליפ ורצי םיצחלה .בוטינזורב "לוקוסה" להנמ

 איה םתשירדשו םינלופה םע םיסחיה לע רומשל םיכירצש ורמאש הלאכ

 תידוהי הקהל ונא, :ורמאו םהלש תונעטל דגנתה בורה םלוא .תקדוצ
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 םלואבש תוגצהל תכלל ונקספה םייתניב ."תידוהיה הפשב קר גיצנו

 הרוצב ךישמהל תורשפא ןיאש ואר םינלופה .ןקורתה םלואהו ?לוקוסה"

 חתפתהל ליחתה בולקהו תושדח תוגצה ןיכהל ונכשמה ונא .וענכנו וז

 .םיבשותה לכמ בר דודע ונלבק .גשגשלו

 -וגצהל רחא םוקמ ונל שפחל בושחל ונתוא ץליא םינלופה לש ץחלה

 וזכ הרוצב לעופל ונתבשחמ תא איצוהל ונל רזעש הרקמ הרק םייתניב .ונית

 .הז לע וליפא ונמלח אלש

 אל םינלופה תושירדב ודדצש הקהלה ישנא לש הנטקה הצובקה

 תינלופה הפשב הגצה םייבל וטילחה יאשחבו הקהלה ישנא בור םע ומילשה

 ,ינלופה רמוכה oy הלהו חקורה oy ורשקתה on "תונמש םיגד" םשב

 עיגהב .גיצהל םהל רשפאל אל ונטלחה ונא .םתלועפל בר דודע ולבק םהו

 תלהנה תא ישיא ןפואב ןימזהל בוינשורבל דחוימב רמוכה עסנ הגצהה םוי

 בוינשורב יבשות לכו הריכבה תודיקפה ןכו העודיה "רגניזלג" תרסנמ

 הגצהה .תינלופה הדעה ישארמ ןכו אנילודמ ןוטלשה לש כ"ב ,םיירצונה

 םינלופל ןוחצנו תידוהיה הקהלה דגנ ןוחצנ ןגפמ תויהל הכירצ התיה

 .םוקמב םנוטלשלו םתשירדל

 ,הקהלה םעטמ עידוהל וליאכ בוינשורבל ןמיהמ חילש ונחלש יאשחב

 תינקחשה לש תימואתפה התלחמ ללגב יכ ,"לוקוסב" גיצהל ברעה הכירצש

 .המ ןמזל תיחדנ הגצהה

 םישובל הילמפה לכו חקורהו רמוכה ,תיגיגח קלדנ םלואה .ברעב

 רבכ םלוכ ,םינבצעתמ םינקחשה .טעמכ קירה םלואב ובשייתה .תיגיגח

 ןיבה רמוכה ,ףוסב .הביבסהמ אלו ימוקמה אל .אב אל להקהו םיכורד

 הגצהה יכ ,יכבב טעמכו לבא לוקב זירכהו ,ותוא ורדיס םידוהיה יכ

 ...תינקחשה תלחמ ללגב תיחדנ

 ,סעכמ וחתר םינלופה ,הביבסה לכב םייפנכ ול השע םידוהיה ןוחצנ

 דימ גואדל ונילעו ונרובע רגוסמו רוגס "לוקוסה" םלוא התעמ יכ ונעדיו

 .שדח םלואל

 ? תאז תא רדיס ימ : תוריקחל תונוטלשל וארקנ הקהלה ישארמ םידחא

 לכו המ ןמז ירחא ...עדי אל הקהלהמ דחא ףאו !הגצהל עירפה ימ

 ,םידוהי םבורב .,"רגניזילג;ב תודיקפה ישאר .טאליטאל חכשנ ןינעה

 םיצע לש המורת םהיניב ונגריאו חקורהו רמוכה לש ורבש לע דאמ וחמש

 םג המרת תודיקפה תעפשהב .תידוהיה הקהלל המב תינב רובע תוחולו

 לעפ ,תידוהיה הקהלה רובע תוגצה םלוא תמקהל הנוגה המורת אמריפה

 .ןמזיוה םיחאהו ןייטשקול ,רואב ידוהיה להנמה הזב תובר

 תא רבחל ונטלחה הריד םג ול ךומסבו לודג ןסחמ היה רלדירפ רדנסל

 רשאמ לודג רתוי דוע ,יקנע תוגצה םלוא ונלבקו לודגה ןסחמה םע הרידה

 וניכהל ,םלואה תא תירשפאה תוריהמב ןקתלו ץפשל ונלחתה ,"לוקוסה"
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 ילספס ןכו רגניזלג המריפהמ ונלביק ץעמ הנכומ "המב" .האבה הגצהל

 לש תודיקפה לכ ואב ראופמהו לודגה םלואב הנושארה הגצהלו הבישי

 םייקתה תיגיגחה הגצהה ירחא .הביבסה ישנא לכו םייוג ללוכ אמריפה

 .רקובה רוא דע היתשו הרישו םידוקר םע לודג ףשנ םוקמב

 הלדג הז םעו ולדג תוסנכהה .האלמ התיה ונתקהל לש החלצהה

 היצנגילטנאה בור .םוקמב הלודגה תויהל הכפה טאל-טאלש ונלש הירפסה

 םיצלאנ ויה ,בוט רפס אורקל וצר םא ,םידיקפ ,םיאפור ,ןיד-יכרוע ,תינלופה

 1935 תנש דע 1920 תנשמ לחה הירפסב יתקסעתה ינא .ונילא אובל
 .תובדנתהב

 תידוהיה היצנגילטניאה
 הינשה םלועה תמחלמ ינפל

 לש ןיערג הב היה בוטאינזור הרייעה לש התולדו התונטק לכ םע

 םיטנדוטס םג הנורחאבו ןיד-יכרוע ,םיאפור ,תינלופו תוידוהי היצנגלטניא

 םייחל תדבכנ המורת ומרתו םיירוביצה םייחב םיליעפ ויה םה .םיריעצ

 המכ דע םהמ םידחא ןאכ טטרשל הסנא .הרייעב םייטילופהו םייתוברתה

 .םתוא יתרכהו יתעדי ינאש

 טאבאס ר"ד (1
 ,האופרל כ"חא רבעו היגולואיט הלחתהב דמל aw ,גרפ"היכצ דילי

 הריעצ ריכה ןאכ .בוטאינזורל 1918 תנשב ירגנוה-יכי'צה אבצה םע עיגה

 אפור רותב דימ ותוא רדיס ונתוח .אנילודמ ריעה סדנהמ לש ותב ,הירצונ

 בל ול היה ,םידוהיה ןמ קחרתה אל אוה .הביבסהו בוטאינזורב יתלשממ

 תודסומל הפי ןיעב םרת ,תידוהיה הדעב השענה לכב ןינעתה ,םח ידוהי

 .םינינעה לכב וילא םינופל תובר רזעו םיידוהיה

 לכב ,ךפיהל ,ותודהי םע שייבתה אל םיירצונה םיאפורה וירבח ברקב

 ידוהיה רעונב ןינעתה ,תידוהיה ותוימואלב האג ,התוא ןיגפה תונמדזה

 היולה הל ורדיס 1942 תנשב הרטפנ הירצונה ותשאשכ .הנורטפ היהו

 םע בוש ןתחתה ;םידלי םהל ויה אל .םלצא גוהנכ ,םיבלצו רמוכ ,תירצונ

 ,עירפמ ןיאב דובעל ול ורשפיא םינמרגה לש רוצמה ןמזב .הידוהי השא

 תוגירההו םילוסיחה וליחתהשכ לבא .וילע ונגה םגו וצילמה םיניארקואה יכ

 ויניעל דמשנו גרהנ ומע ךיא תוארלו החונמב תבשל לוכי היה אל הלהו

 םיניארקוא תצובק י"ע ספתנ ךרדב .היכצל לובגה תא חירבהל טילחה

 ךרדב ויהש ,םידוהי תצובק דועו ותנתוח ,ותשא םע םוקמב והוגרהו

 רוטקריד ,אריפש ,ןייטשקול ,רעואטיל טנרב טסיטנדה םהיניב ,יכ'צה לובגל

 םיחצרנה תא וריאשה םיערופה ."רגניזילג" אמריפמ ריכב דיקפ .ןייטש

 תאו טאבאס ר"ד חצרנה תא וריכהש ,הביבסה יבשות .וחרבו רקפה ךרדב

 םורבקו םיחצרנה תא ופסא ,הביבסה לכב םירכומ ויהש ,ןייטש רוטקרידה

 תנשב .רבקל ביבסמ רדג ומיקהו בוטאינזורמ מ"ק 16-כ דחוימ רבקב
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 םוקמ תא יל וארה םייוגהו םוקמ ותואל יתאב ,היסורמ יתרזחשכ 6

 .םתרובק

 ,גרעבסרעלדא ר"ד ;זיוהטסול רתסא לש ונב ,זיוהטסול ר"ד : םיאפורה

 ר"ד ;לאומש רלדירפ לש ונתח ,דירפ ר"ד ;תידוהי תדל הרומה לש ונב

 אפרמ ,רדנרב רעואטיל םיינש אפרמ :ד"ועה רעייפ רודיזיא לש ונב ,רעייפ

 .הדליטמ ץנירפ לש הלעב ,יולב םיינש

 : ןיד יכרוע

 ,סקנמ ר"ד ,אנהכ ר"ד ,ןועמש ריפס ר"ד ,רודוזיא רעייפ ר"ד .ןמרסו ר"ד

 ןמסייוו ,בייל סלזיימ רטסיגמ ,דלפנייוו רטסיגמ ,ןואיל ץיבורוה ד"וע

 .היפוסוליפל רוספורפ דוד

 בוארטניו ןבואר

 ? םכיא

 םידוהי םכיא ,יוה ? םכיא

 ,"ףקות הנתנו ,"ירדנ לכ, לש

 ,הרות תחמש לש םידוחי

 ? תוצח ןוקית לש םידוהי

 ,םירוהטו םישודק להק ,יוה

 ,םירוסיב םיקקוזמ

 יוד םחל םכמחלש

 .תועמדב לוהמ םינושש ןייו

 תוותר IO GI IO OGIO Gach a ומ ומ ו יע עא עטס פאו
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 תפומל תירוביצ תוליעפ

 רנק סחנפ

OADותחפשמו ןמסייו אנינח לש  

 האובת רחוסל ,1840 תנשב בוטאינ'זורב דלונ ,ןמסייו אנינח ,יב

 דלונשכ ,ןכלו ,םתודליב ורטפנ יבס לש םילודגה ויחא תעברא .חמקו

 ר"ומדאה .ותכרב תא ול ןתיש ץינ'זיוומ ר"ומדאה לא חקלנ ,יבס

 דנעש ,ףסכ ליגע ,םימי תוכיראל הלוגס ול ןתנ ףאו דודל יבס םש תא בסה

 םשו ,ליגעה רסוה הווצמה רב סכט דמעמב .תווצמל ועיגה דע ונזואל יבס

 לעב היה ,הבוט הבישל יבס עיגה םנמאו .אנינח -- ירוקמה ומשל רזחוה יבס

 .המישרמ העפוהו םינפ תרדה

 .ברל ךמסוה םמויסבו ,הבישיב םידומילב וילע ורבע וירוענו ותודלי

 ותויהב ,השאל אשנ יבס .הירוב לע תינמרגה הפשה תא ול שכר ףא אוה

 רפכה ילעב ויה הירוה רשא םואבלדנמ תיבל היביצ תא ,הרשע הנומש ןב

 אבס אצי -- דוד -- ןושארה ונב תדלוה רחאל .הרייעה תוביבסב ,הנסרק

 .בוקטרו'צמו זלעבמ ם"ירומדאה תורצחב םינש שולש ךשמב בשיו ותיבמ

 יבס .ותחפשמל רוזחל ןמזה עיגהש דע הלבקב קמעתהו תושירפ ייח יח םש

 .ריעצ ליגב ורטפנ וינב תשולש .תונב שולשו םינב השולש -- החפשמ םיקה

 השמ -- םינב ינש ודלונ םהלו ץנימ ךורבל האשינ ,רתסא -- הלודגה תבה

 כ"חא ורגיה םהו גרבלגנא יבצל האשינ ,הדליתמ -- הינשה תבה .בקעיו

 יתייה ינאו PAR TP יכדרמל האשינ ,הקבר -- תישילשה nan .הקירמאל

 .הי'זנא היה היוניכש ,הנח -- תב םהל הדלונ ירחאו ,דיחי ןב םהל

 תואקשמב רחסמו הדעסמ ,ןולמ היה אבסל .הסנרפה הרסח אל יבס תיבב

 לכ תא שידקה יבס וליאו ,יתבס י"ע ,השעמל ,ולהונ הלא םיקסע .םיפירח

 םע םיכשהל גהנ ,זאד םיקודאה םידוהיה תנוכתמב ,שדוקה תדובעל ונמז

 הליבט רחאל .הנשמהו ('וכו רהזה רפס) הלבקה ידומילב קוסעלו רחש
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 רחאל .תירחש תפ םעט זא קרו ותיבל בש היה תסנכה תיבב הליפתו הווקמב

 היה םירהצה רחא .החונמו ןותע תאירקל תועש רפסמ שידקמ היה ןכמ

 ברעה תועש תא .החנמ ללפתהל תסנכה תיבל רזוחו םישנא ותיבב לבקמ

 םידימלתל דומלתו ךורע ןחלוש דמלמ היה םש ,תסנכה תיבב הלבמ היה

 .םירחבומ

 ףאו ,התביבסלו הרייעל להומכ שמשמ יבס היה תירוביצה ותוליעפב

 לכב הלימה תירב תווצמ תא קלחמ היה םהיניבש ,םילהומ העבש ךניח

 להינ םיינע םישנא לצא וא וידידי לצא הלימה תירב יסכט תא .רוזיאה

 וכרד התיה ךכו .הקדצ השעמכ וא דובכ הווחמכ וא השע הז רבד .ומצעב

 ודובכ Anis לכבו bP יונה לבב ול דבעו ומלוצל ןמאנ דבע ותויהב ,יבס לש

 .ותמכחו

 הנוממ ,הצעומ רבח יבס היה ,היצילג זוחמ תצעומל תוריחב ונניכש ינפל

 .תירטסואה היצרטסינימדאה יגוחב העפשה ול התיהו ,ירטסואה לשממה םעטמ

 תבוטל ותעפשה תא לצנמו בובל וא ירטס ,הנילודל עסונ היה תובורק םיתעל

 ותכימת תא קינעה היצילגב תוריחב וגיהנהש רחאל .רוביצ יניינעב וא ותלוז

 ךמת אוה .םיקודאה םידיסחה ברקב ןפוד אצוי השעמ -- םיינויצ םידמעומל

 תירבעל ןושארה הרומה תבוטל ברעתה םגו תירבעה הפשה דומיל ןויערב

 רבד ,בוטאינ'זורב םע mo תמקהב ךמת ,טילפכ היסורמ הרייעל עיגהש

 .הנושארה םלועה תמחלמ בקע לעופל ףוסבל אצי אלש

 וידכנמ ענמ אלו ןמזה חור תאו תויוחתפתהה תא ןיבה ותוקידא תורמל

 תעב ןרעש הנזוזגת ויתונבש ךכ לע דמע אלש יפכ ,היסנמיגב םידומיל

 יליג תורמל ,ותא יבס ינחקל םהב ,םירקמ ינש םילוע ינורכזב .ןתנותח

 יגהנמ תא ינורכזבו יתעדותב תורחל איה ךכב ותרטמ יכ וריהצהב .ריעצה

 תיסוכ תותשל הרות תחמש לילב ךלהשכ וילא יתיוולנ דחא הרקמב .תודהיה

 ,רחא הרקמב .הרייעה ידבכנמ ופסאנ ולצאש ,בל קחציירזייל ודידי לצא ןיי

 יתייה יכ ON .הרומש Ayn ופא וב םוקמה לא יבס ינחקל 1914 nop ברעב

 םיגורתאב רושק יתודלי תונורכזמ דחא .ללהה תרישב ףתתשהל ידכמ ריעצ

 ,ברל הלאשהב םנתונ היה אוה .שדוקה ץראמ תוכס גח ידמ לבקמ יבס היהש

 ,ןמטרא לדנמ יבצ וירוענ דידילו ןמסייו לאכימ ודוד ןבל ,ץנימ ךורב ידודל

 .ינש ףוגב וילא הנפש הרייעב ידיחיה

 -- וילא ונפ םיבר םישנא .קידצו ןדמל ידוהי לש ןיטינומ ואצי יבסל

 הנעמ .ותרזע וא ותצע תא ושקב םהב ,םיישיא םיניינעב ןכו תוישוקב

 תויעבל אצמש תונורתפהו .שרדמהו דומלתהמ םילשמב היה ץבושמ ונושל

 .קומע תשרשומ םייחה תמכחמ ועבנ תונושה

 ,תואיר תקלדב הלחו בכשמל אבס לפנ הנומשו םיעבש ליגל ועיגהב
 .1918 ביבאב רטפנ אוה .ויתובא לא ףסאנ עובש ךותו ,דוע םק אל הנממ

 .היוולה תעב קסעה יתב לכ תריגס י"ע ןורחא דובכ ול וקלח הרייעה ישנא

 ךשמ הרות דמלמו דמול היה ודילש ,תסנכה תיבב ןחלושה תוחולמ ןכוה ונורא
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 ,שדוקה ץראמ רפע תיקשו ולש םילהומה למזיא וסנכוה ורבקל .תורוד ינש

 רפסמ ורמא וירחא "שידקה, תא .ויתועסמ לכל ומע תחקל גהנ התוא

 ויה לכה .הצרעהו הביח ךותמ ךכל ובייחתה םייחב ודועב רשא ,וידימלתמ

 העפעפש הרות-תבהא לדוגמ אוה םג ןכ ,הבהא תותובעב וילא םירושק

 .ולש םיחופט דליכ הרות'ןב לכ בבחמ היה ,הלוכ ותושיב

 ,עסנ יבס דוד ,שדוקה ץראל ןמסייו תחפשמ תקיז תא ןייצל ינוצרב

 אוה .ותומ רחאל הרפעב ןמטיש חיטבהל תנמ לע שדוקה ץראל ,הנקז תעל

 אורקל םויכ דוע ןתינ םהילע ,ריעב תסנכ תיבל תונולח םרתו ,תפצב ררוגתה

 .ןמסייו םשה תא

 היביצ יתבס הלפנ המשנה רג תקלדה רחאל ,אבס תומל הנשה םויב
 םיעבש ליגב איה םג הרטפנ יתבס .ימואתפה התומ תא עבק אפורהו בכשמל
 | .הנומשו

 ותשא ,ץנימ ךורב ידוד :האושב תונברק ולפנ החפשמה ינב ךותמ
 ריעב האושב ופסנ יתוחאו ימא .בקעיו השמ םהינבו (ןמסייו תיבל) רתסא
 -- דואמ רשכומה םנבו ותשא ,ןמסייו לאכימ יבס לש ודוד-ןב .בובלסינטס
 .ופסנ םה םג ,ןמסייו דוד ריד
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 קינרב .יאקרב קחצי

 קינוב השמ יבא

 הינב יריכבמ

 בוטאינזור לש

 קינרב השמ

 היה חסונב םידלי רופיסכ ,לפרעל דעבמכ יל הרוכז בוטאינזו

 לע לודגה ןינבה ,הרייעה זכרמב קושה יל רוכז ןכאו ...התיה

 יל תורוכז .םידוהיה לש םינטק (ona םגאו ,רפסה-תיב הז ,רהה

 ןושארה "רדחה , ןושארה ליבומוטואהו תבכרל דע ונעסנ wa תורכרכה

 תושמששכ ,הלודג הפרש יל הרוכז לפרועמב .רפסמ םישדח יתיליב וב

 יהוז .תוחדנ תוניפ ,תונומת יעטק יל םירוכז .ומידאה רהה לעש ןינבה

 יתבזע ימצע ינא .ל"ז קינרב השמ יבא דלונ הבו יתדלונ הב ,בוטאינ'זור

 .םואבנזור תיבל הרש ל"ז ימאמ יתמתיתנש רחאל 3--4 ןב יתויהב הרייעה תא

 בורכ ; יבא לש וירוענ ימי לש הנומת יניעב הרייטצה וידידיו יבא ירופסמ

 בובלב הרות תונקל קיגרב השמ םג דדנ וזה האמה תישארב םירוענ ינב
 זכרמ ,תירגנוה-ורטסואה היכרנומה תריב ,הקוחרה הניוובו היצילג תריב

 .זאד הפוריא זכרמו חרזמ ידוהיל ינחור

 .הרותה יזכרמ לא ותיבמ חרב"בזע רשאכ יבא היה הרשע-עברא ןב

 ביחרהל אלא ,שדוקב שמש ןעמל אל םרב ,םינברה רגימס תא רמג הניווב
 טילחה הל ,תירבעה הפשה ימסקב הבשנו ינויצה קדייחב קבדנ םש-- .תעד

 .וייח תא שידקהל
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 ותלעמ דוה אבצל סייוג יבאו הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ םייתניב
 אוה רזוח המחלמה רמג םע .תיסורה תיזחל חלשנו ףזוי ץנרפ רסיקה
 -זמה היצילגב רבעה תפש תצפהב תינויצה וכרד תא ליחתמו בוטאינ'זורל
 -עמל הב הכזו הרייעב תירבעל הרומה השענ קינרב השמ ,יבא .תיחר

 שמשי היהש השעמו ,הלוכ לבת ינפ לע וצופנ םיברה וידימלת .םיבר םיציר
 : ךכל המגוד

 םלוהקוטשב בוטאינזור-ידילי תשיגפ

 ,םלוהקוטשל לארשיל תיניטל הקירמאמ יכרדב יתנמדזה םינש ינפל

 .ואידיוטנומב ורבחמ לופונרטמ ידוהיל םולש תשירד רוסמל ילע היה םש

 תלשממ לש ירחסמ חפסנכ הידושל חלשנו ליעפ טסינומוק ונמזב היה שיאה
 רוזחל אלו יטילופ טלקמ שקבל טילחה ודיקפת רמגב .תיטסינומוקה ןילופ

 .וצראל

 השא ותרידל תסנכנו ףתושמה ונרכמ לע םיחחושמ ונאו ,וילא יתאב
 ריבסה אוה םייתניב .תידוושב םילמ ותא הפילחמו תוידרונ םינפ יוות תלעב

 םא ,הבשחמ יב הפלח .תינלופה הפשב עיתפמב ילא התנפ איהו ינא ימ הל
 יתעתפהל םלוא .הינפ יוות יפל ,היוג הינלופ יאדו אלא תידווש וז ןיא ןכ

 יתינע ינאו יאצומל לואשל ליגרכ הליחתה איה .הידוהי ינפל יכ יל ררבתה

 בובלמ םאה,, :רוקחל הכישמה איה המ םושמ .בובל תוביבסב יתדלונש הל
 ."ךל העודי יתלב יאדו םלוא בובל י"ע הנטק הרייעמ, :יתינע "? המצע

 ."בוטאינ'זורמ ינא,, :הל יתינע תורצפה רחאל

 : וריווחה הינפ
 ."בוטאינ'זורמ ינא ירה ? בוטאינ'זורמ התא,

 התפרה אל וישכע .יאקרב -- ימש תא יתרסמ הינפב יתגצוה רשאכ

 .לארשיב ותוא יתינשש ינפל ירוקמה ימשל הלאשו ינממ

 : לתינע

 ."קינרב,
 :היניעב תועמדשכ שגרתהל הלחה השאה

Ane,לש ונב  Aweילש הרומה ,קינרב !" 

 תוחילשמ רזוחה לארשימ ינויצ ,בוטאינ'זור ידילי ינש ונשגפנ ךכ

 "התדלומ , ןילופמ החרב רשא ,הידוהי תיטסינומוקו התיבה הקירמא םורדמ

 .יבא ,קינרב השמ -- וניניב תרשקמה הילוחה רשאכ ,הקוחרה םלוהקוטשב

 .קינרב השמ לש הנושארה ותנחת קר בוטאינ'זור התיה רומאכ ,םלוא

 םע .לארשיב םאו ריע ,בובלל עסונ יבא .תוטעמ תויורשפאו ןטק םוקמה

 רפכב יכוניח דסומ לוהינב רחוב אוהו םינוש םיריקפת ול םיעצומ ואוב

 .בובל דיל

 םימותי ,םידוהי רעונ ינב ךוניחל רסמתהל ונממ עבות ובש ךנחמה
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 ןמז ותואב םלוא ,לארשיל הילעל תינויצהו תיעוצקמה םתרשכהל ,םבורב

 יתב תשר לש יללכ להנמ לש דיקפתה תא ומצע לע לבקל ץחל וילע לעפומ
 .תיחרזמה היצילגב "תוברת,, םיירבע רפס

 תא חתפל ןדס אצמ ןאכ .בר קופיס קינרב השמ אצמ הז דיקפתב

 תשרל תירבעל םיסרוק םיכפוה רהמ שיח .םיינוגראהו םייגוגדפה ויתונורשכ

 ףאו תירבע היסנמג םירגובמל םיסרוק ,םידלי ינג ,רפס יתב לש תפעוסמ

 .םירומל רנימס

 :ןימימ 2 הרוש ,יאקרב קחצי :בשוי

 -נזור יטב ,גנונפוה הדליטמ ,ןרטש השוס

 | יתבש ,םובנזור AMON ,ןרטש הקטא ,םיוב

 % רתסא ,וארט יצשא ,ךילאפ יזור ,גרבנזור
 % ןמפוה הלמהרבא ,ןמדיו

 תונבלו הצרא תולעל ויה ויתופיאשו וחורבו ופוגב אירב רעונ הז היה

 הטילקה יאנתו זא ץראב השקה בצמה לע בושחל ילבמ ,לארשיב ודיתע תא

 לע תויפרגואיג תועידיל ,הירוטסיה ירועישל םנואמצב ונייטצה .םישקה

 .לארשי-ץרא

 יבא לש ותוליעפ תא הוולמה ריעצ רענ ינאו בטיה יל הרוכז וז הפוקת

 יבא היה רשאכ ,םיברעב רכזנ יננה תיביטקפסורטר היארב םויה .קוחרמ

 וגל רפסמו תיחרזמה היצילג לש היתורייעו הירעב וירוקבמ עגיו ףייע רזוח

 םיסרוקה תכרעמ תבחרה וא תינולפ הרייעב רפס תיב תחיתפ לע קופיסב

 .'וכו 'וכו תינומלא הרייעב תירבעל

 יתב תשר תבחרתמ טא טא .האמה לש םישולשה תונש ףוס םינשה

 םירומ תורשעל שגפמ םוקמל ךפוה ונתיב ."תוברת,, לש םיירבעה רפסה

 תויתנשה תודיעוה רשאכ ,היצילגב םיירבע םירומ תורדתסה תמקומ ; םיירבע
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 רתיו ןי'צילוקימ ,ה'צמראיב םיטפרקה ירהב ץיקה תושפוח תעב תוכרענ
 היסנמג תמקומ בובלבו םינש תופלוח ."טורפ ,ה ךרואל שפונ תומוקמ

 ךפוה ימצע ינא .תירבעב םינוש תועוצקמ םידמלמ הב "תוברת,, לש תירבע

 שמשל בייחה ,להנמה לש ונב יתויה השגרהה הרוכזו היסנמגה דימלתל
 .אמגוד

 בוטאינזורב יותסו קילאיב

 רפוסה וירחאו קילאיב .נ .ח ררושמה ונלצא רקבמ ,יל המדנ ךכ ,1934-ב
 חורה בשמ תא ונתיבל הנושארל םיאיבמ הלא םיינש .(יותס) יקסבטס השמ

 זכרמ השמיש איה .י"א לע יתעדיו יתעמש ןכל םדוק םג .לארשי ץרא לש

 קילאיב .טשפומ ,יאליטרע גשומ ירובע י"א התיה זא דע םלוא ,ונידומיל לכ

 .תישממה י"א תא ונתיבל ואיבה יקסבטס רתוי דועו

 ונררוגתה ולצא ,יניארקואה רכאה תיבב יקסבטס לש ורוקיב יל רוכז

 שוחל תלוכיו שמרחב רצוק לחהו םירכאה ןיב דמענ ירבעה רפוסה ;ץיקב
 סוסה תא לזרפל יקסבטס לחה רשאכו רוצקל עדויו ידוהי ; תולעפתהה תא

 םייוגה תרובח ןיב י"א התכזש ץרא-ךרדל לובג היה אל ,הנומאה ודיב

 ,םיטפרקה ירהבש

 אוה .יבא לע םג הארנכ םיעיפשמ יקסבטסו קילאיב לש הלא םירוקב

 םאתפ .םושלש לומתכ ךישמהל לוכי ונניא .לארשי ץראב רקבל טילחמ

 רשאכ ,םירחא ךנחל ךישמא ךיא .םירחאל אמגוד שמשל וילע יכ אוה שיגרמ

 הדימל התיה אל תירבעה הפשה דומיל יבא רובע יכ .ןאכ ראשנ ימצע ינא

 .י"אב םייחו הילע ןעמל תירבע .הרטמה תגשהל יעצמא הז היה ורובע ; םתס

 טילחהל ידכ ,לארשי ץראל ןושארה ורוקבל עסונ יבאו 1935 תנש הנשה

 הטלחהו תובהלתה אלמ רזוח אוה םיטעמ םישדח רובעכ .ודיתע לע םש

 ותילע תא תוחדל ולדשל םיליחתמ .ותוא המיסקה ץראה .תולעל -- השוחנ

 דע ףילחמ יל אצמי אל, : תיעמשמ דח ותבושת םלוא ;ףילחמ אצמיש דע

 רקי "טקיפיטרס ,, יבא לבקמ 1936-ב ,רוקבה INN הנש ןכא ."הלעא אלש

 .הצרא הלועו ,ינויצ גיהנמכ ,תואיצמה

 םילפונ םוי OY ,"תוערואמה,, תישאר .תישימחה הילעה ימי םימיה

 ויה ץראב םינושארה וימי .תולעל יבא תא זרזמ הז בצמ אקוד םלוא ,תונברק

 םינקסע תיברמ לע ורבעש יפכ ,תולגתסה יישק וילע ורבע .רתויב םישק

 ...ויתומולח ץראל עיגמ ,םינקסעו םירומ תואמ ןיב ןושארו שאר ,אוה .םיינויצ

 ". ..ףסוי תא םיעדוי אל,, ןאכו

 דיקפתה ול עצומ ,תועצה עיגהל תוליחתמ ,ויתובזכא לע רבגתמ אוה

 אוה םלוא ,תורדתסהה לש תוברתל זכרמ ,.א.ת.ע לש ךונחה 'חמ להנמ לש

 הביסה יהוז .ןיאמ שי רוציל ;תישארבמ ליחתהל לכוי וב דיקפת שפחמ

 -סוק םידיקפת לבקלמ לארשיב םיתב-ילעב לש ןוגרא םיקהל ףידעמ אוהש

116 



 םסק יבאל םלוא ,שומישב ןיידע זא התיה אל "רגתא,, הלימה .רתוי םימ

 -ופופ אלו דוהא יתלב ,ןגרואמ יתלב רובצ קזחלו ןגראל וילע ליטמה דיקפת

 ."םיתב ילעב,, ןוגכ יראל

 הז יטסילאודיווידניא רובצ ךופהל קינרב השמ חילצמ רצק ןמז ךות

 עיקשמ ,"הגובה,, ילכלכ ןוחרי איצומ ;י"אב םיתב ילעב תויודחאתה זכרמל

 ."תוברת,, -- הנושארה ותבהא רתוי וז ןיא םלוא .שדחה חטשב וצרמ לכ תא

 תונש םינשה .ולוכ ותוא שבוכה אשונ יבא אצומ 1938--9 םינשב

 אוה .ותלהנה ירבחמ דחאל יבאו "בושייה רפוכ,, םקומ ,תוערואמו רוצמ

 תולועפל ויתועצה רשאכ ,קופיס אצומו וז שדוק תכאלמב ומצע תא עיקשמ

 .תולבקתמ דועו םיטישכת תמורת לש ,תובדנתה לש תוינומה

 ךותו ותוא ףקות תחדק אשונ שותי .רזכאה לרוגה וגישמ ןאכ םלוא

 יריקומו וידידי ותרח ותבצמ לע .44 ןב לכה ךסב אוהשכ רטפנ רפסמ םימי

 היצילגב תירבעה תוברתל םימחולה שאר ,קינרב השמ נ"פ, :רמאל ורכז

 ."תיחרזמה

 1922 ירבעה רפסתיב
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 ל''ז ףרש-רלדירפ םהרבא

 רלק ךווב

 ךורב 'ר :לכ יפב ארקנ היהו תעדה תוחידב vy וקלחב חמש

 ינוצרב רשאו יל תורוכזה תוחידב המכ הנהו .סנעשרעה לאומש

 : ריינה לע ןתולעהל
 : תומימתב הנע "? חספ ףיוא ןיוש רהיא טאה ךורב 'ר,, :םעפ לאשנשכ

PN,באה  PWשיילפ ףיוא ןוא ןייוו ףיוא ,תוצמ ףיוא ". 

 "? סאד רהיא טאה ןענאוונופ ,
 ףיוא רעשעלפ ,תוצמ ףיוא שיוק ַא ןבילבעג רימ זיא ןראיאראפ ןופ,

PNשיילפ ףיוא פָאט ַא ןוא ". | 
 ,ויסיכב שמשממ ותוא וארו הציבוכרקב תוביתנה תיבב ןמדזנ םעפ

 לגרב יתכלה ,וארת, :הנע ,שפחמ והמ לאשנשכ .והשמ ול דבא ולאכ

 ."םניא םה הנהו םיבוהז המכ ךוסחל תנמ-לע ,הנה

 ןיכירכת תונקל ידכ ףסכ ול ונתיש אשידק הרבחל הנפ הקוצמ תעב

 המלשו האירב ותשאש ררבוה ,תמה תא ריבעהל ואבשכ כ"חאו ותשא רובע

 : םהל הנע .הז לע ההימתב וילא ונפו

 לע ...ןמז רחאל ירה ,וישכע אל םאו ,םכלש הכו הכ ןיב יהירה,

 ."םכמ קמחתת אל איה םינפ לכ

 ול הארי אוהו בוהז ול ןתיש העצהב גרבספ יבצל ךורב 'ר הנפ םעפ

 ! תוקחל ודיב היהי אלש רבד

 : רמאו ויפ ךותל םשו ונקז תוצק תא לטנ הנענשכ

 ". ..ינומכ התא השע ,אברדא,

=H]דימת היה ותקוצמ ףא לע רשא ,רקי ידוהי לש תומד ונריעב  
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 רהזרה הדוהי

 ולעפו שיאה -- גרברעיוז םהרבא

 .א

 (mind תומסרופמ ,היצילגבש תונטק תורייעו ony am ןי

 ,םיישאר הרובחת יקרועמ תקחורמ ,תנוטנטק הרייע אצמנ ,תמסרופמ
 לופוזעי המשו הרייע ,רטסענדה ךותל הצירטסיבה רהנ ךפש לע

 .בובלסינטס הלודג זוחמ ריעל הכומסה ,ילופיזא : תרבודמה שידייבו

 תובא תיב ישאר ,תוירקיע תוידוהי תוחפשמ יתש ורד וז הרייעב

 תא הקפס הנושארה .ןיילבול תחפשמו ךילרע תחפשמ .לופוזי ידוהי לכל
 לש םיתב ילעב רתי תא הינשהו ,הביבסהו הרייעב םיגיידה תוחפשמ לכ

 .תונוש תוסנרפב וקסעש הרייעה

 WNT ,בו'צידיזו בוקמרו'צ ידיסח ,םימכח ידימלת ,םיתב ילעבה

 םמצע ןיבל םניב םהינב תא ונתח .תחא החפשמ ןיעכ ויהו םהלש םיזיולקב
 םייחה לכ .הרייעה יבשות לש הינשה תיצחמ ןיב וברעתה אלש טעמכו

 תומוקמ וויה םה ,שרדמה יתבבו םיזיולקב וזכרתה םייתורבחהו םיירוביצה

 .הווצמ תוחמשו הנותח תומוקמ תידיסח תודעוותה ,רודיב ,דומיל

 .ב

 ךרד רודחל ולחה ןויצ יבבוח ינושאר תאירק ידהו הלכשהה ינרק

 תחתמ אוצמל תלוכי םשו הפ .םיזיולקהו שרדמה יתב יסירת תוצרפ

 םע וא ופאמ לש "ןויצ תבהא" םע רתתסמ רוחב שרדמה-תיב לספסל

 םעפל וליחה םיריעצ תובל,"ךרדה ox לע" om אוהש ימ ,דיב "תלצבח"

 יריו ירמ תולוק ידהו ןויצ ילוע ינושאר תובקע ידה םעמשב תאש רתיב

 תולוק .הרייעה לש הוולשהו הטקשה הריואב והשמ זז ,הקוחרה היסורב

 לש לזרבה יסירת ךרד תורדוחו םיקחרממ תולועו תועקוב שפוחו רורד

 בלב תוחיפמו לופוזיבש זיולקהו שרדמה-יתב ילספס ךותל שרדמהיתיב

 הבשחמהו חמה .םימותס םיקחרמל ,תושדח תוקושת י'צמרבא ריעצה רוחבה

 לע ץורית שפחל ,"תצבוקמ הטיש" לע ,תושק תויגוס לע םיליגר ויהש

 שופיחל ,"םיכובנ הרומ" רפסב תובקונ תולאש לע ,ם"במרב השק םוקמ

 םיעודי אל םילילצ טולקל םואתפ וליחתה ,בלבש תוחיתמו קסופ-יתלבה

 .םתביבסל םירז ,םהל

 םחומבו םתובלב ללוחתה רשא לודגה אלפה תא עדיו שיאה הז ימ

 ףא ורקיב אל ,שרדמה תיב ילספס תא ובזע אל רשא ,הבישיה ירוחב לש
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 -םיבר .םתובלב קלדנ שדח רוא וליאכ תחא תבבו ,םיינוליח רפס יתבב םעפ

 וכפהו םירז תוראבמ תותשל וכלה ,םתבצחמ רוצו םרוקמ תא ושטנ םיבר

 ךרד וללס ,ןשיה םלועה ירדס דגנ םיממוקתמהו םידרומה ןיב תויהל

 .שפוחו רורד יארוקו השדח

 ןיב ןתיא דמענ ,הב דמעו הקזחב והולטלט ןמזה תרעס רשא םיטעמה

 לוק הז םע דחיו םינשיה-םילבה ןיליוגה ןיב ,ןשיה שרדמה תיב ילספס

 החנמ ןיב .ארמג ףדל ארמג ףד ןיב .וילע םג חספ אל שפוחהו רורדה

 אל ,ושפנ יעוגעגמו ובל ירוהרהמ רינה לע תולעהל ונמז אצמ בירעמל

 םא לע םא יכ ,הדלונ אלש הציב לע העיד םיפילחמה םיאנת לש םתולוק

 תלפשה לעו םיריבגה תואשנתה לע ,לופיל הטונה תיב לע ,הדורמו הינע

 םיזורחה .יוטב לקו הביתכ לק .ןמזה ינממסמו ןמזה ירוהרהמ. םילדה

 יקתפ לע ,בתכ םינותע תונוילג ילוש לע ,ןמצעמ וטעמ וכפשנ וליאכ

 הרקמ ךרדב רשא םידחא לע ,ודמשוה וא ודבאנ ןלוכ ,תורשעל ,תונובשח

 ,םקיתענו ,ןאכ דומענ ורמתשנ

 תושעל המ לבא ,ונעשמו ורזוע ,הז ריקי ןבמ דרפהל אבאל היה השק

 ועסנו תבהוא םא תכרבל ותכרב ףריצ ...בוזעי ןכ לע :בותכה דגנ

 אתלותב יאהל בוט לזמבו הבוט העשב םרוכב םנב תא אישהל בוטאינזורל

 םינוקזה ןב קוניתה תא תיבב םיריאשמשכ ,טריוו לאומש 'ר תב ,הליהת

 .הסירעב םהלש

0 
 ןיב "לופוזעימ עיצמרבא 'ר ךרבאה" תויהל ךפוה םהרבא רענה

 סנכנ ,הרותל םיתע עבוקו זיולקב םוקמ ול עבוק .הרייעבש ישמה יכרבא

 דיל תרזוע הריעצה ותשאשכ ונתוחמ לש חמקה יקסעל

 םהרבא ,הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ .בר ןמז וכשמנ אל שבדה יחרי

 הוולמ הריעצה ותשאשכ תיזחל חלשנ דימו ירטסואה אבצל חקלנ ךרבאה

 .My לש חמקה יקסעב הכישממ .ישימחו ינש םוצב םיקחרממ ותוא

 תצק .רתסב הקדצ ,ןויבא תנתמ הריתסמ חופטה הסרכ לע רוניסל תחתמו

 םיריזחמ דחא ןויבא תיבבו .הינע תדלויל ןימח תצק ,תבש תולחל חמק

 ותרזחו ותואירבל ,הלש יטרפה םוצה םוי ,םויה ינש םוי .הנופלעמ התוא

 החכש םיינעה יתבל םוי םויכ הכרדב איהו ,הירוענ ףולא לש הריהמה

 .ףלעתה שולחה בלהו .םוצה םוי רובעב אוהש המ םועטל

 ,םישק הדיל ילבח ירחא ,ינועו בער יזמ ןיב ,םיזגפהו םיחתותה םערל

 ,הרוכבה תבה תדלונ תובא תורבק לעו הליפתה יתבב םימחר תואירקו

 השפוח לבקמ אבא .תיבב קלדנ רוא .םד תרסחו תרוויח ,המונצו הנטק

 תולעתל תיזחל רזוחשכו .ברקל ברק ןיב ול הדלונש ותב תא קבחל הרצק

 חלושו תוצונ יכר םיחורפא לעו םח ןק לע םיקותמ תומולח אוה םלוח ןגמה

 וחורפאלו הגונעהו הכרה ותשאל התיבה םיעוגעגו הבהא-יאלמ םיבתכמ

 תעברא ,החנאו ןוגי וירוה תיבב .םלועה ריואל אציו עקב התע הזש
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 םוקמל םוקממ םידנו םיענ ,הירגנוהל ולגוה םירוהה .אבצל וסיוג םיחאה

 .קתונ םתיא רשקה .םיכרה םידליה תא םתיא םיבחוסו

 .םתבצחמ רוצלו םלובגל ובש םינבה .החמשה הבר .הרעסה ךושב

 .םשפנב םימלשו םפוגב םיאירב

 התיבה הרזחב המחלמה ירחא גרעברעיוז יצמרבא ךרבאה עיגהב

 בקע הסרהנש החפשמ םקשל ךירצ הפ .תירוביצ תוליעפל בחרנ רכ אצמ

 םיקנחנ םינונחה ,ףרשנש שרדמה תיב תא שדחמ תונבל ,המחלמה תולועפ

 ,ח"מגה תפוק תא םיקהל ךירצ .םלשל םדיב ןיאש תובוחה לוע תחת

 ותייחמ תא לגלגלו הרוחס תצק תונקל הכאלמ לעבל רשפאל ,לשוכל רוזעל

 .ןמזה םע

 רחא וא גרבנזור םע דחיבו תונחב הריעצה ותשא תא ריאשמ םהרבא

 וא אחספד אחמק רובע ףוסאל םיכומסה םירפכבו תלוכיה ילעב ןיב בבוס

 םיריעצ םיררושמ לש הלהקמו טמ-חשל גוח ותיבב ןגראמ .רחא הוצמ רבד

 .דוד 'ר טחושה -- ןזחה שארב

oa i 

 ןיערש ליעמ שובל ,קהבומ דיסחל המוד םהרבא היה ותוינוציחב

 לכבו ,הב ועגנ אל םיירפסמש רחרחש ןקז לעב .למיירטש ושארלו ,הטופק

 תיולב תבשה תדועס רחא תבש ילילב לייטמ ותוא אוצמל תלוכי תאז
 ,רחא וא הז ריעצ רוחב דימעמ וכרדב ,םילייטמה תבחרב הרוכבה ותב

 י'צמרבא 'רל ביבסמ םיפסאתמ עגר ןיבו רחאל הריבעמ הלה ,החידב רפסמ

 ויתוצלה לע האנה בורמ םיקחוצו תורוחבו םירוחב ,יאבוטאונזורה רעונה לכ

 .ויתוחידבו

 םינרקס הברה וביבס קתרלו רפסלו רפסל לוכי .האנ החיש לעב היה

 תורמל .תעדה תוחידבבו רומוהב םילבותמה וירבד תא אמצב םיתושה

 םיחמשמה שאר תויהל הנותחב היה שוב אל תינוציחה תידיסחה ותוזח

 הנוילעה ותמילג תא דירוה רהמ שיח .הלכה תאו ןתחה תא םידקרמהו

 דציכ ,ןידקרמ דציכ" םזפלו רמזל ליחתה ושארל הפיכבו ,ותעבגמו

 דוקיר ןגריא רהמ שיח ,םידקורהו םירמזמה להק בהלתהבו ,"ןידקרמ

 ותואל ול יואו .דקפמה אוהו הוצמה אוה ,ךילומה אוה ,"שורפקה" עודיה

 תא איצוהל וא ,הדוקפה יפל רהמ ולענ תא ץולחל קיפסה אלש ןדקר

 .ופסכ בטימב רמז ילכה ילעבל םלשי םלש .תופנכה עבראמ ויתויציצ

 העודיה "ה,ב ררובה תויהל ךפה ןכל ,הבר הנובתב ןוחנו תוירבה לע בוהא

 ולכשב אוה .יצמרבא 'רל אבוה םיפתוש ינש ןיב השק ךוסכס לכ .הרייעב

 .תורירמו ביר עונמל ,םירודה רשייל ךיא עדי ןותמהו ברה

 אוה לאוג ,הנתחל חטבוהש טעמה תא קלסל הדיב ןיאש הלכ תאצמנ

 לע ףסונ ,שרדמה-תיבב םוקמ דוע ופסכ בטימב הנוק ,התקוצממ התוא

 אוה ךלוה טקשב ,הענצב ADIT ךכ .ולא תוביסמל המודב שכרש השולשה
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 וכותב םליגש שיאה היה אוה ,ותוא וצירעהו ותוא ובהא ךכ-םושמ ,וכרד תא

 .וירכ.נ לכ לע בוהאו תובוט תודימו הרות

 .ה

 אל תומ תממדו טקשהו PINT תא AOD ךשוחהו םויה בורעבו ...
 םיעווגה לוק י"ע אלו םינדורה לש הרובג תונע לוק י"ע אל ,ערפומ

 ידירשו ןיליוג תוכרחמה שא תובהל לש ישירחו קד לוק קר ,םיססוגו
 הטלקש ץראה ךיא תוארל רשפא םשו הפ .הלילב םיפרשנה םישודק

 תצפוקו תעזעדזמ םינועמה לש םירוהטהו םישודקה םהיתופוג תא הכותב

 החילצהש ירחא החוכ תיראשב תלחדזמ העוצפו העוסש הפוג .השובמו באכמ

 התמישנ תא תמשונ הדוע .הוסכ םינועמ תופוג הברהש רובהמ תאצל

 .הנורחאה

 אלכה תיבמ ,ןאכמ קחרה אל ורונש בוטאינזור ישודק לש תויריה ידה

 רזגל םיכחמ םה .ואלכנש םידדובה השש לש םהינזאל ועיגה ,הנילוד לש

 .ילאיניפ טקה ונבו גרעברעיוז יצמרבא ,רעלדניז םהיניב .םניד

 קספ אל י'צמרבא ,תבשב יעיבר םוי םויה .םלוכ ay ורמג ןושאר םויב

 רזוח -- עיפוה תומקנ לא 'ה תומקנ לא :'ד םוי לש ורומזמ לע רוזחלמ

 אל !ךיתולועפל רכש שי דוע !תרשרשה הקתנ אל דוע .םחנתמו ןנשמו

 הבשחמהו בלהש הפיא ,חרזמה יתאפב םיקחרמב aw !!!לארשי ןמלא

 היהו .שאמ לצומ דוא !הטילפ תיראש דוע שי םהב תוגהלמ תקסופ אל

 .ארונה לילה תכשח תא ריאתו רעבתש הבהלל שאהו שאל דואה

 ןמז ,יתרכל תלכת pa םילידבמ ny ,רבגה תאירק ay ,ותרחמלוו. . .

 רעיל הנילודבש אלכה-תיבמ הששה ואצוה ,תירחש לש "עמש" תאירק

 תארקל ישמ טנבאבכ לבחב וינתמ תא רוגחל םהרבא קיפסה דוע .ךומסה

 רשאכ "עמש" תאירקב םימש ow שדיקו ,רקבה תלוע ןברק תברקה

 לוצינהו ,תונברקה תשש ךותמ השמח תורכל םיקיפסמ םיחצורה ירודכ

 תא םוקנלו םחיצנהלו םרכזל וירבח תאווצ תא םייקל הכז רלדנוז דיחיה

 ,םתמקנ

 עמדב בתוכה ה דוהי ,חא ץראב וירחא ריאשהו הכז גרעברעיוז םהרבא

 םיריכזמה הליה תיר תס או AVIA IAN תודכנ יתשו םירמ תנו

 .הדובכה החפשמה רכז תא טטרב

 !אבר המש שדקתיו לדגתי
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 גרעברע*וז סהרבא

 (ישפח םוגרתב שידיימ םגרות)

 ורש וילע םינטיפהו םיררושמה לכ

 .תבשקה םתרישל הואגבו

 ,ורז יל םהיתוליהת ינא

 .תרהא ירמגל -- םהילע יתעד

 וניפיצ ךל ףרוחה לכ

Apהיפר דניתוגג לט גלשה  

 fs וניתיבב הניצהז רולח

 .ונתא עקתשה עובק חרואל

 ורדח םירוחה ךרד םינלשה תע

 ,ויתוניפ לכלו תיבה םינפל

 APPS תוריק רוקמו תוביטרמ

 .ויתוכשחמו םדא בל זפישמש ךל

 .הבר איה JOS יתבזכא לבא

 .םינפב ךל דינא תאז ! ךנה תפנוח

 ,הארמ תונרוק םינפ םיריבגו םיאוש יתבל

 .םיענמנ ךיתונרק םינויכאו םילדמו

 ,תונומרא יפלא ךותל ךנה תרדוח

 ,הנח ךנה ראפ יחיטש לש

 -- תחנוז ךנה םילדה ינוילמ תאו

 ? אנא ?יניעב ןה תאשל תאז לוכיה

 ? לבקל הדות בהזה"ילנעמ ךנה תבשוחה

 ולא לבק שוריפב תאז ךל הריבסא

 ,םירתתפמ םה ךינפמ תורעיה יבועבו עוגרמ יתבב

 .םיארי םה ךשמש תונרקמ

 : הצע ךל הצועא

 ,אנ יסנכה התיבה ונילא

 SI ישבי שפועמ תוריק

 ,יממח אמא לש שולחה הבג

 er ae ae ge 9 ( .יאפרת תולוחה הילגרו הודי
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WONרהז-רה  

 םהרבא יבס

 גרעברעיוז עשטמהרבא

 ,םינפ תרדה ילעב םידיסח ,הינווג לכל תידוהיה הרייעה ,הלוגה תודה

 םהיתוכילהו םהישעמ ,תוידוהיו םידוהי ,תורצח ,םיזיולק ,שרדמ יתב

 רייטצמ הז לכ ,ויח םה םכותבש םייוגה ןיבל םניבו םמצע ןיבו םניב

 דחוימב .ןונגעו קילאיב ירופיסב יארקב הלוגה תודהי לע יחור יניע ינפל

 יתחפשמ לכו יבסו ירוה םגש הביבסב לדגו דלונ רשא ןונגע ירופיסב

 יפמ םיתיעל םתוא יתעמשש יפל םש םידוהיה ייח תא ראתל ביטיה ,ויח

 .תודודהו םידודה ,אבסה ייח לע תונבה ונל ורפס רשא ירוה

 תא שיגרהל וניכז אל םעפ ףא ,ונתאמ קוחר גשומ הז -- "אבס"

 רפסמו ידי תא הקיזחמה יבס לש הכרה ודי תא ,בס לש יבבלה טבמה

 ןיבל םניב הטטק תעשב וידכנ תא עיגרמו עשעתשמו תוישעמ וידכנל

 .חופת וא עוצעצ לע םמצע

 םירפסה ןורא לע תדמוע ויתונש בטימב ל"ז םהרבא יבס לש ותנומת

 יניע ולקתנ םירפסה ןוראב קבאה תא יתבגנשכ דחא םוי ,ירוה תיבבש

 רתויב ילא בורקה שיאה והז ,ילש אבס הז :יתרכזנ ,הב יתטבה ,הנומתב

 יתטבה ,יניעמ וגלז תועמדו ,ויתרכה אל ינאו וילע יתעמש תובר הכשו

 ךכו ילא תולכתסמה יבס יניעב יבבל קוחצ תב יתיארו הנומתב בוש

 קידצ שיא ,רקי םדא ןכא .םוקמהמ זוזל תלוכי ילבמ הפוצר העש יתדמע

 בהוא בא .םירחאל הרות דמילו הרות דמל ,לודג םכח דימלת יבס היה

 םלוכ ,והובהא םלוכ .תוירבה לע בוהא ,ותחפשמ ינבלו וידליל רוסמו

 דמע הווצמ תחמש וא הלימ תירב וא הלכו ןתח תחמש ימיב .והוצירעה

 היהו תאז דמלש ילבמ רונכ לע ןגנל םג עדי .החמשה זכרמב יבס דימת

 םייח-תוודח רודח ולוכ לכו להקה תא דיקרמו םיידיסח תוניגנמ עימשמ

 תבוטל ןה ,סרפ לבקל מ"ע אלש רובצ יכרצב חרוטו ןקסע היה .החמשו
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 הרומ איבה ,גאד םהלש רעונה ןיב ןהו ,תדבוכמ הדמע ספת הבש הלהקה

 .תונויצלו הרותל רעונה תא סינכהו הלהקמ ןגריא ,תירבעל

 תומל ךלה יבס יכ יתעמש בוטאינזור ישנאמ םילוצינ םישנא יפמ

 םבל תא קזיח ,םחורב ולפי אלש ,היה םהמעש םישנא דודיעו הרובג ךות

 .םימש םש שדקל םתכילה תארקל

 ינא המש לעש ל"ז הלליט יתבס לש שפנה תנידעו חור תליצא לע

 רשאכ ישימח םויב דימת .אמאה יפמ תובר תונבה ונא ונעמש תארקנ

 הניכמו תבשה ימעטמו םיגדה תא תלשבמ ,תבש יכרצל ןיכהל הליחתמ

 הלש אמאה התיה ישימח ימיב יכ ונל תרפסמ ,הכלמה תבש תארקל לכה

 םינוש naw יכרצמו הפאמ ירבד איבהל הכישח oy התוא תחלוש ל''ז

 תא לבקל המב םהל היהיש םהיסכנמ ודריש תוחפשמלו םירתסנ םיינעל

 .תבשה ינפ

 םיקקזנה דחא תיבל ליגרכ התכלב דחא ישימח לילב .היהש השעמ

 הלש םוצה ירחא םולכ המעט אל ןיידע הדבל יכ החכש ,רתסב ןתמ םע

 המחלמהמ םלשו אירב רוזחי יבסש ידכ םוצל הרדנש ישימח םויב

 .השלוח בורמ בוחרב הפלעתהו

 תורימזמ תרמזמו תבשה ןחלוש דיל הנטקה ונתחפשמ תבשוישכ

 תודמוע ,הלוגב ונתוחפשמ םתוא םירמזמ ויהש תוניגנמה ןתואמ .תבשה

 תורימז םתוא תא םירמזמ םהשכ ונל םה םירפסמ .תועמד ירוה יניעב

 ןחלוש ,אבא תיב לש תבשה ןחלוש תנומת םהינפל תרייטצמ תבשה

 הרוא אלמ תיבהו תבשה תורימז תא רש ןחלושה שארב אבסו םידלי אלמ

 ץוצינ ,שאמ לצומ דוא קר ונואשנו החמשה התבשוהו רואה הבכ .החמשו

 תבהלשו הרוא אצת ןטקה ץוצנהמש הוקמ יננה .הלודג תבהלשמ ןטק

 .ונייח תכשח תא ריאתש הלודג
 .ךורבו שודק םרכז יהי
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 רהז-רה םירמ

 תוינקדצ םישנ

 ,םירבג רקיעב םה ןורכזה רפסבש תומישרהו תונורכזה יבתוכש ןויכ

 ,תוינקדצ םישנ רפסמ חיצנהלו ןורכזל םושרל השא רותב ינא ינוצרב

 ענצהבו טקשב הבר הדובע ושעש ,תובוט תונכשו תודוד ,תוהמא

 תובוטה ןהישעמ לעו תוימורתה ןהיתודימ לע ןאכ דומעל ינוצרב .תכל

 תודבוע תויהל ילב ןהישעמ תא ושעש ונלש הרייעה ןמ םישנ רפסמ לש

 תובישי ילב םינופלט ילב ,תוילאיצוס תויחא וא תוילאיצוס תומלפודמ

 תוירחאה שגר ןהל ביַאכהש המ ושע םחה ידוהיה בלה םע קר ,תויוצעיתהו
 הפ ופסא ,תמוסרפ ילב ,רתסהבו טקשב ןמצע לע וליטהש המ תא ושעו

 טקשב םתוא וסינכהו םירחא ןוזמ יכרצמ וא רכוס תצק ,חמק תצק םשו

 שייבל אלש ,ןהב שיגרי שיאש ילבמ "רתסב-ןתמ" ,תוכרצנה תוחפשמל

 תחתמ ,הליל ןושיאב .אוה "ךרצנ" יכ םיברב הלגתי אלש וא לבקמה תא

 וא ,םילוחל ,םיקוקז םיתבל תינקדצה השאה טקשב הל האשנ לודג ףיעצל

 יכ םיברב הלגתיש רשאמ בערמ עווגל תופידעמ paw ולאכ תוחפשמ

 .םחלל םיבערו םה םיקקזנ
 ןהמ תחא ,הלאכ תוינקדצ םישנ רפסמ ינורכזב בטיה יל םיתורח

 דימ ,שדוק תבש לילב ,רלדירפ-ףרש םהרבא לש ומא ,הרש השאה התיה

 תיקש הדיבו לודג ףיעצב השאה השבלתה ,תבשה תורנ תקלדה ירחא

 הפסאו תיבל תיבמ הכלה ,שדוקה תכאלמ התכאלמב הליחתהו הנבל

 שיגרי אל דחא ףאש ,טקשבו רתסהב םסינכהו םינוש םיכרצמו תוגוע ,תולח

 .םייניע ןוילכב הל ופיצ יאדוב םשש .םיקקזנ םיתבל ,הב

 םשגב שדוק תבש-לילב ונילא הסנכנ ,הנטק הדלי ןיידע יתויהב ינרכוז

 יתהמת .קשב המשו היתולח תא הפסאו הבוטה השאה הבוטר הלוכו ףטוש

 הקוקזו ךכ לכ איה הינע תמאבה ,אמאה תא יתלאשו היתעדי יכ השאה לע

 יל התנע -- יתב ךל יעד, .תולחו םחל תצבקמו תכלוה ףטוש םשגב םגש

 אל .הלודג רתוי הווצמה איה ךכ לודג רתוי אוה ץמאמהש לככ -- אמאה

 םיכרצנל ,םיקקזנל םתוא תקלחמ איה תולחה תא תפסוא איה המצע ליבשב

 איה הווצמה םשג םויב אקודו ,לוכאל םיקוקז םה םשג לילב םגש ,םהל ןיאש

 ,"הלודג רתוי

 תוטלחהו maw ילב ,התשע רשא תא התשע תמוסרפ ילבו שער ילב

 טקשב הלעפו התשעש תחא תינקדצ השא דוע .תוינשער תוינקסע לש

 הריכזהל הצורו ינא תרכוז "רתסב-ןתמ" לש הלודגה הווצמה ןעמל הענצבו

 .יורט לטא תרבגה איה ,תוינקדצה םישנה רתי ןיב הבוטל ןאכ

16 



 ונלש תיבל יורט 'בגה תסנכנ ברעב יעיבר םויב םעפ Pax תרכזנ

 :ןושלה וזב ימאל הנופו

 ."רהמ יאוב :הלית"

 : אמאל תרמוא איה הנהו ,הרק המ עדוי ימ ,תאזה האירקה ןמ יתלהבנ
 ףסכל הקוקז ינא .ףסכ תצק וסינכה םידוהי ,יעובשה דיריה אוה םויה;
 ךיריכמו ךיתויחא ןיב םיפסכ יפסא תא יכל ,תוריהמבו לודג הווצמ רבדל
 ."בער תפרחמ הקוקז החפשמ ליצנו ןכ-םג ONT השעא ינאו

 תובר תויהש ילבו הלש תא איהו הלש תא התשע אמאה ,השועו רמוא
 ילב דעסה תוכשלל תושקב cba ;ודועיל דימ רסמנו ףסאנ ץוחנה ףסכה
 .הלמה ןבומ אולמב רתסב-ןתמ .םימד תכיפש ילבו תובר תוריקח

 תויהש אללו דימ לעפו ביגה שיגרה תינקדצה השאה לש םחה בלה קר
 ידוהי תיב טעמכ היה אלש דיגהל שי בוטאינזור ידוהי לש םחבשל .תובר
 יפכ שיא שיא ,הברהב םאו טעמב םא ,הנענ אלו תתל ,םורתל עבתנש
 .ותלוכי

 הענצב התיבה הילא ואבש ינא תרכזנ תחא תינקדצ השא דוע לע
 ,בל תבידנ השאה יהוז ,המודכו טנלושט תצק וא םח קרמ תנמ לבקל
 שיגהל ךיא העדי הכרה הדיבו הברה התמכחב איה .ןפשטכער ליטע תרבגה
 קר ,הענצבו תונידעב ,הזב שיגרי לבקמהש ילבמ לפונ ךומתל PR ידעס
 בטיה איה העדי "רתסב ןתמ" ןויער תא .הלעפו הישעמ תא ועדי םיטעמ

PRביאכהל ילבמו בילעהל ילבמ לעופל איצוהל . 

 םיחרוא תסנכה

 לע ןאכ ןייצל הצור יננה ונתרייעב היהש הפיו הלענ גשומ דוע לע
 ."םיחרוא-תסנכה"

 תברק ללגב ,םשג לילב שדוק תבש-לילב ,דחא הרקמ לע ינא תרכזנ
 םשל ללפתהל יבא ךלה ונרוגמ םוקמל ןפשטכר שריה 'ר לש זיולקה םוקמ
 ונלצא ליגרכ הליפתהמ רזחו -- לודגה זיולקב ללפתה ללכ ךרדב יכ --
 pon לע שדקלו "םכילע םולש"ה תא רומאל ונקפסה אל ,תבשל חרוא םע
 ;ורמואב לצנתהל ליחתה "אוה" ,ינש חרוא סנכנו תלדה החתפנש דע
 ןאכל אובל יתפדעהו םלצא חראתהל םישנא המכ י"ע יתנמזוה םנמא;
 אל ינא הזה תיבב ןאכ יכ ,םימדוקה יתונויסנמ יתעדי ,ןמזומ יתלב וליפא
 ."םכמ דחאכ ,תיב"ןב ומכ םא יכ "תבשל חרוא" WD ימצע תא שיגרמ

 .ןחלושה די לע ונתא בסהו תופי םינפ רבסב לבקתנש ןבומכ

 הזירכהש םימסרופמה "םוירוטרומה" ימי ויה םינמזה יכ ,תעדל תאזו

 רקיעבו םהיולמל םירכאל ויהש תובוחה לכ לע תימשיטנאה ןילופ תלשממ

 .הנש 20 דע םהיולמל םיפסכ תטמשה לע הזירכה הלשממה .םיידוהיה

 םיריעזה םירחוסה םבורבו .םיידוהיה םירחוסב רקיעב עגפ הזה קוחה
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 הרייע לכב םויה רדס לע ויה םיינומה לגר תוטישפ .ירמגל וטטומתהש

 יפסכה םבצמש םירחוס ויה .הטעמתה הסנרפהו םירוסיה וברתה ,הרייעו

 סנרפל המב םהל היה אל שממ ,םחל תפל דע ועיגהש השק הכ היה קוחדה

 ץבקל תאצל ולכי אל םתוא םיריכמש םוקמבו םתחפשמ ינב תא ליכאהלו

 טמשוהש ,םינכסמ םיריעז םירחוס םבורב ,ץראה לכב וטשפתה ןכל .תובדנ

 תויחהל םתחפשמ ינבל וחלשו םהיפ לכואמ וצמק םהו םחל הטמ םהמ

 .םשפנ תא

 תרחא ירמגל סחייתהל םיכירצ ויה םהילעו בוטאינזורל םג ועיגה םהמ

 ,םימכח ידימלת םהיניב ויה .יחרופ יחרואכ םתס תובדנ יצבקמל רשאמ

 ,םיקיתו םידידיכ תבשה ןחלוש די לע ובשי םה ,םהיסכנמ ודריש שפנ ינידע

 םמצע תא ושיגרה אלו םישדח םינוגינ ודמילו םתיא ואיבה ,תורימז ורש

 .םתס "תבשל חרוא"כ

 דסומה םצע יבגל ןה .רפסל המ הברה שי "םיחרוא-תסנכה" ןינעב

 םהל ןיאש םיינע ךרד ירבוע רובע הניל םוקמ אוהש "םיחרוא-תסנכה"

 .רתויב בחרה ןבומב "םיחרוא-תסנכה' גשומה יבגל ןהו הרייעב הניל םוקמ

 ידימ םהיתבל תבשל םיחרוא םיסינכמ ויהש ,םידוהי בוטאינזורב ויה

 הרק םעפ אלו .חרוא ודיל ןיאשכ ןחלושה דיל ובשייתה אל ,עובשב עובש

 ילש רמוא הז "תבשל-חרוא' ללגב שרדמה-תיבב וא זיולקב ביר םקש

 .אוה ילש רמוא הזו אוה

 רבדכ "םהלש םיתבל" רשי תבשב וכלהש םיעובק םיחרוא רבכ ויהו

 אגרד יתוחנ ,יחרופ-יחרואכ אל םמצע תא ושיגרה םיחרואה .וילאמ ןבומה

 .םתיב ךותבכ אלא ,םירחא ןחלוש לע ןיכומסה

 לכמ םידוהי ןאכל ואבו וצבקתהו קושה םוי היה עובשב יעיבר םוי לכ

 ידוהי לכלו .םדיב ויהש תורדקה וא םתלוכרמ תא רוכמל מ"ע הביבסה

 ותרוחס רובע עובק םיחרוא-תסנכה ןימ ,ןכומ ןוסכיא םוקמ רבכ היה

mandתלעבו תירחש תליפת וללפתה םייתניבו .םיישיאה ויצפח תא  

 םיחרוא תסנכה התיה וז .יקנ ש"י תיסוכ וא ןימח סוכ רבכ הניכה תיבה

 ךפוה תיבהש ללכ ודיפקה אלו וב גהונ היה תיב לכ טעמכש תיללכ-תיממע

 .תירוביצ הינסכאל 'ד םויב

 הריבעו הוצמב השעמ

 ףסכ ,םינוש הכאלמ ילעבלו םיריעזה םירחוסל םישק םינמז ויה היה

 םוימ השענ םימי המכל ח"מג ידוהי םתסמ לבקל .תואיצמה רקי השענ

 דימת םהמ רשפאש חותפ בל םע םידוהי לצא וליפא .השק רתוי םויל

 תשא ונילא תסנכנ דחא םוי .השק רתוי רבדה השענ םויכ ,ח"מג לבקל

 -- יבאל איה AND -- עיצמרבא 'ר; :יכבב תצרופ טעמכו עודי רחוס

 ןוגה ח"מג הזיא םויה לבקא אל ינא םאב ,םויה יל רוזעל חרכומ התא

nyיאנת םויק יא לע רסאהל ילעב לולע רטשה תא םלשל לכואש  
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 םויכ יכ יל ונע יתינפש םוקמ לכב ...תונפל ןאל רבכ יל ןיא .הזוחה

 סנכהל ,עיצמרבא 'ר ,אנ הסנ .ח"מג םוקמ םושב גישהל ןיאו ןיא ףסכ
 ."לודג קקזנ רובע ח"מג ונממ לבקלו עודיה ריבג ותואל

 ח"מג ונממ לבקל מ"ע ריבג ותואל סנכנו התשקבל הנענ יבאשכ

 לבק יבא תאו םחה רונתה י"ע ןעשנ דמוע אוהשכ והואצמ ,קקזנ רובע

 ותשקובמ המו וילא ותוא איבה המ ולאושו ,תופי םינפ רבסב

 : יבא ול הנע

 ."דסח תולימגל קוקז ינא .רסאממ ידוהי ליצהל מ"ע יתאב,

 :יבאל אוה רמא

 -וע ,הרזחב ונממ םיעבותשכ לבא ,הווצמ יהוז ידוהיל ADD םיוולמשכ,

 ."הריבע ידיל האיבמש הווצמב הצור ינניא .הריבע םירב

 .תוקיר םיידיב ונממ אצי אל יבא תאז לכב

 הניירב-ה'צמורפ

 ריעצה רודה רובע ראתל ןאכ הסנמ ינאש "תווינקדצה םישנה" ןיבמ

 ,תומימתה םישנה תאו ולש תותבסה תא ריכה אלש ,"ףסוי תא עדי אלש"

 התיה ,"תכל ענצהבו" טקשב ןתדובע תא ושעש ,תוטקשהו תוונידעה

 א'ז ןירעכאמ לעגייב -- "תינכעכה הניירב-עיצמורפ" םשב תחא השא

 תמחלמב הלעבמ הנמלאתה איה .הל וארקש יונכה הז .םיכעכ הפואה

 הכירצ התיה איה .הימותי תשולש םע תוחנאל הראשנו הנושארה םלועה

 .הידי השעמ תא רוכמלו הידלי תא ךנחל ,התחפשמ תא סנרפל גואדל

 כ"חאו םיכעכה תא תופאל מ"ע רקוב תונפל 3-ב םוי םוי המק התיה ןכל

 השענ לכהו ,ס"יבל םניכהלו םידליה תא ליכאהל ,םתוא רוכמל תאצל

 הנילה םוקמ םגו לכוא-רדחה םג היהש חבטמו רדח לש הנטנטק הרידב

 תאז לכבו ,ןטק רדח ותואב השענ לכה לכה .םיקחשמהו םירועישה תנכהו

 .ומוקמב לכהו רדוסמ לבא תוינעב יכ םא ,תפומל רדוסמ תיב

 ףסכה תא תווללו תכלל הכירצ התיה םעפ אל .בר ישוקב הסנרפתה
 תא הרכמשכ קרו םיכעכה תא וב תופאל הכירצ איהש חמקה רובע

 .האולהה תא הריזחה התרצות

 תא ןאכ ריכזהל יתנוכ .הריכזהל הצור ינאשכ יתנווכ וז אל לבא

 דלי התאר רשאכ לבא רעצבו תוקחדב דבל התיחש תאזה הינעה השאה

 ,רקובה תחורא לכא םרטש העדיו רפסה תיבל וא רדחל ךלוה ינע תיבמ

 תאז הארי אל דחא ףאש ,רתסהב ךעכ ודיב ול הפחד ,םחל תיבב ןיא יכ

 .דליה תא שייבל אלו

 ודיב הפחדו ןוזפחב תאז התשע איהש ךיא םעפ אל יתיאר ימצעב ינא

 .הב ושיגרי אלש רהמ הקמחו ךעכ

 אלש ,דרלסקא הדוהי ,ב"הרא בשות תעכ ,ונדבוכמ םג יל רפיס תאז
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 התייחהו םיכעכ ול הפחד ,םחלל בער אוהשכ רפסה-תיבל ותכלב םעפ
 .ושפנ תא

 .ךורבו שודק הרכז 'יהי .רתסב ןתמ תרוצ יהוז
 הברה הברה יאדוב שי בוטאינזורמ "תוינקדצ םישנ" ןינעב

 ימצעב ינא .האושה ירחא דלונש ריעצה רודה רובע דוחיבו רפסלו בותכל
ODNינא תישאר .םימעט ינשמ ןלוכ לע רפסלו ןלוכ תא ריכזהל הלוכי  

 ןלוכ תא ריכהל יתקפסה אלו בוטאינזור תא יתבזעשכ הריעצ הרענ יתייה
 "תוינקדצ םישנ" ויה יאדובו יאדוב תינשו ןלוכ תא תרכוז יניא םגו
 רפסלו בותכל יאדכ היה ןהילע םגו ,יתדלונש ינפל דוע ולעפש תורחא
 .םימדוקה תורודה תא םירכוזש רגובמ רתוי ליגמ םירחא תאז ושעי ילוא

 םילוח רוקב
 םידוהי וב ודבעש בושח ילאיצוס דסומ דוע בוטאינ'זורב היה

 םרטש םהה םינמזב ."םילוח-רוקב" דסומ והז ,הצפח שפנבו תובדנתהב
 הרק .םישידח םייטויביטנא תופורת דועו ןיליצנפ לש הפורתה העודי התיה
 םיפטוע ויה ,םוחה תא דירוהל םיכירצ ויהו הובג םוח היה ידוהילש םעפ
 תחפשמ-ינב לכו ,דרי ומוחש דע ןמזה לכ ךשמ םיבוטר םינידסב ותוא
 ולפנו םתדובעו םרחסמ תא םיחינזמ ויה ,ולופיטב םיקוסע ויה הלוחה
 .הלוחל ביבסמ הדובעו לופיט בורמ םהיתוחוכמ

 הירבח ןיב קלחל הליחתה "םילוח-רוקב" םשב הרבח הנגראתהשכ

 ינבל רשפאל ידכב הלילב רקיעבו הלוחל הרזע לש םידיקפת ינימ לכ
 .םלמעמ חונל החפשמה

 ,לרוק הנוי-ילא ,ןירפלה ןמלקו גרבנור השמ רמ תא תרכוז ינא

 .הדמתהבו תובדנתהב םילוחל םתרזע תא ואיבהש םיבוט םידוהי דועו יבא

 םידסח תולימג תפוק
 והז .תובדנתהב כ"גו בוטאינורב היה בושח ילאיצוס דסומ דועו

 .ח"מג NDP דסומ

 םירחוסה ןיב ררש לודג רבשמ םידוהיל םישק םימי ויה םימיה רשאכ
 םהיסכנמ ודרי םישנאו םיאלפ דרי ןוידפה ,םיריעזה םירחוסה ןיב רקיעבו

 דסומ דסיל היה חרכהה ןמ ןכל ,ח"מגלו תואוולהל םיקוקז ויה םלוכו

arתיביר אללו רצק ןמזל םירחוסל םיפסכ הוולהש . = 

 :הרמאו התיבה יכבב הסנכנ השאש הרק םעפ אל

 ידכב om המכל ח"מג יל ונתו רסאממ יתוא וליצה ,ילע ומחרת,

 רמשה תא םג יכ יתוא ורסאי -- אלו רחמ לש רטשה תא תודפל לכואש

 ."יתערפ אל םדוקה
 ורסמתה םיבוט םידוהיו בוטאינזורב ויה דסחו הקדצ תודסומ ולאכ

 ,לובג אלל תוריסמבו םשפנ לכב םהב ודבעו םהל
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 רטכורפ השמ

 הלכשה ישנאו םיליכשמ

 הרייעבש ךיא רבדה רשפ תא ןיבהל דצה ןמ שיאל היהי הש

 לש רכינ הכ רפסמ םירגובמהו רעונה ןיב היה ,ונתרייעכ תנוטנטק

 ןאכל ועיגה ךיאו אב הז ןיאמ ? םיליכשמו עדמ ישנאו הרות ישנא

 רעונ ,ץראל ץוחבו ץראב תונוש תוללכמב םיטנדוטס ,ןיד יכרוע ,םיאפור

 הקושתהו הפיחדה תא ond ןתנ ימו ya הז pra ? ליכשמו יטנגיליטניא

 ? תעדלו המכחלו הרותל

 הרותל הקושתה תא םהיאצאצל וריבעה רודל רודמ תובאה יכ הז ךיא

 .הלילו םמוי הגהנ םהבו ונימי ךרואו ונייח םה יכ ,המכחלו

 ויה םיזיולקהו שרדמה"יתב ,האירקלו םידומילל אמצ היה רעונה

 לוע םהילע ולבק םהילעמ הרותה לוע תא וקרפש ולאו הרות ידמול םיאלמ

 ועסנ הגישה םדיש ולא ,רוױחשהו המדיקה .םזילאיצוסה לוע .ןוצרמ רחא

 ,דומלל םידוהיל היה רשפא ןיידע ןהב ,תונוש תוללכמלו דומיל תומוקמל

 הלודגה הירפסל וסנכנ הרייעה תולובגמ תאצל םדי הגישה אלש ולאו

 .תעדו המכח םש ונקו ץיבורוה ןויצ ןב ידיב הלהנתהש

 לארשי ידלי לכ לש םקלח תנמ התיה תעדלו הרותל הקושתה

 ! עודיה רישה תא תוידוהיה תוהמאה םהל ורש םתוסירעב TY .םתונטקמ

 םידליה ןמ אוהש ימשכ "רתויב הבוטה הרוחסה איה יכ -- דמלת הרות*

 ."ץראה םעו רוב ,יוג ? ךפוסב אהי המ זא" אבאה ולאש הרות דומלל הצר אל

 םהו םתוא ודביכ םלוכ .עדמ שיאו הרות-ןב יפלכ היה ץרא ךרד

 תולאשב וקסעש רעונ ינוגראב זכרתה רעונה .הרבחה שארב םוקמ וספתש

 רקיעהו ,םירופו הכונח יפשנ ,תובושתו תולאש יפשנ .תוינויצו תויטילופ

 .ץראל הילעב
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DIN החמש 

 בוטאינזורב סולש .ש

 עודיה רפוסהו ררושמהש ךיא םיארוקה ינפל ןאכ רפסל ינוצרב

 דלי ותויהב םעפ רקב םולש .ש תירבעה תורפסה יארוק ןיבו ץראב

 .בוטאינזורב

 איבהו ץיבוהורדמ ר"ומדאה תחא תבש תובשל בוטאינזורל עיגה םעפ

 ושאר לעו ןיערש ידגבב ולוכ שובל היהש ןטק דכנ ,ויולמ רתי ןיב ,ותא

 .םינקזה םייברה דחאכ קידופס שובח

 ןטק דלי םותי דכנ היה זאד בוטאינזור לש הבר ל"ז גנילרמה ברל םג

 ושאר לע קידופסו ןיערש ידגב תבשב שבול היה אוה םג ילאכעמ םשב

 .םינברה גהנמכ

 וקיזחה .םיקירבמו םיצצונ םיקדופסבו ןיערשב םישובל ,םידליה ינש

 .הרייעה תובוחרל םתאנהל לייטל ואציו םהידיב םהינש

 םע םינטק "םייבר, ינש לש רדהנה הזחמב תוארל האצי הרייעה לכ

 .םהיניב םיחחושמו םילייטמ םהשכ םשאר לע םיקידופס

 ןיידע יחה ילאכעמ ל"ז גנילרמה ברה לש דכנה םהמ דחא לש ולרוג המ

 והז אלה -- בטיה יל עודי ינשה דליה לע לבא ,קוידב הפיא יל עודי אלו

 האמ דע ץראב הפ ונתא יחש ,םסרופמה םולש .ש ונלש ימואלה ררושמה

 .הנש םירשעו
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 ןרטש יכדרמ

 סימיענהו םיבהאנה

 ,רגנילק םלושמ 'ר וננכש לש וידכנ ויה לעפמאי לדוגו בלאווש לדו

 תיב ילכל הלודג תונח לעבו דימא ,זירזו תכל ריהמ ,המוק ךומנ ידוהי
 ,בדירב-רזעילא ,דיחיה ונב טעמ אל רוע תונקסעלו הסנרפל .'וכו

 ארמג ףד דמול היה הליפתה ינפלו ,זיולקל םידקמ היה םוי לכ .ישמ ךרבא
 תולימגל ימ :םינכשה לצא ןינעתמ ,ויבא תווצמכ ,רב רזעילאו .םוי םוי
 לע ,הרוחסל םיריחמ תעיבקב םג היה ןיינעתמ .ךכב יד אלו ,קוקז םידסח
 .םתסנרפ לע השק םיקבאנה םירחא םינוונחל קיזהל אלש תנמ

 וליאו בוטאינזור יבשות בלאווש לארשי 'ר ,בלאווש לדוג לש וירוה

 .ויה סאפס רפכה יבשות לעפמאי לדוג לש וירוה

 ינש .הרותב םיקסועה םינב ינבל םג גאוד םינבל גאודה םלושמ 'ר

 דחא ליג ינב .ותחגשהב םכוניחל גואדל תנמ לע אבסה לצא םירג םידכנה

 יתכלממה ס"יבבו ,ןמפיוק הל'הדוהי 'ר דמלמה לצא םתא דחי יתדמל .ויה

 הקיתמ ירבדב וקלחתה דחי ,תחא הטמב ונשי םילאדוגה ינש .תחא התכב

 תומדקתהבו בר ןוצרב ודמל םהינש .הוצמ רבל ועיגה דחיו ,היסר אתבסה לש

 ידי לע ושכר תירבעה הפשב םתלוכי םג .םיטעמ אל םיגשיהל ועיגהו הלודג

 לש ותונכשל .י"אל הילע היה םהינש לש דועיה .הפי הב וטלשו ימצע דומיל

 .תלטובמ אל העפשה התיה ינויצה גיהנמה גרבנזור השמ

 ינפל ףרוחה ישדחב בוטאינזורב 1934 תנשב יתשגפ בלאווש לדוג תא

 תאצוהל ןרק, תבוטל הגצהה .לוקוסב ףשנ ברעב הז היה .הצרא יתיילע

 רוחב דמע ינפל ."תדבועה י"א ינוגרא םעטמ םיכרצנ םיצולחל י"אל העיסנ

 ונה לדוגש יל עדונ ןכמ רחאל .ויתרכה אל ללכו האנ העפוה לעב ,ףקשוממ

 ,ךכב שיגרהש הארנכו יתאלפתה .תיטסינויזיברה העונתב םירבדמה ישארמ

 אוה .הבירי העונת לש הגצה םירחהל הליע וז התיה אל לדוג ליבשב לבא

 רוזעל היה ןכומ ךדיאמ םלוא ,תוינויערה ויתועד .לע רתוול ןכומ היה אל

 השיגפ וז התיה .וזמ הלענ רתוי הרטמ ןיא יכ ,תולעל םיצורה םיצולחל

 רבח םע הנורחא השיגפ וז התיהו .רבעהמ תונורכז ונפלחהו תניינעמ דאמ

 לע .תחא הטמב ונשי םעפ אל יכ ,םיקחשמל רבח ,םידומלה לספסמ םירוענ

 םהל רוזעל ,ספס רפכב וירוהל רזחש ,רפסמ אוה לעפמאי לדוג ודוד ןב

 | .תיאלקחה הדובעב

 םיענומ םירוהה לבא ,םיילאגיל-יתלבכ םג י"אל תולעל םהינש תפיאש

 ןינמו .םהירוה תיב תא םיבזוע אלו םאו בא דובכ םימייקמ םהינשו .תאז

 .םייסמ אוה -- ? הילע תדועת ,טקיפיטרס לבקל
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 םג השרומה ,ןמרביל רמ תונכוסה חילש עיפומ 1936 תנש לש ץיקב

 הילעל תואלקחל םיחמומ ,םידוהי םיריעצ איבהל טדנמה תלשממ םעטמ

 .יאלקח החמומ רותב הצרא תולעל תורשפאה החתפנ לעפמאי לדוגל .י"אל

 ,ושפנ תבוהא תא לעפמאי לדוג אשנ ותעיסנ םרט .רושא לביקו םשרנ אוה

 .השאל בלאווש לדוג לש ותוחא ,ודוד תב תא

 םיסוס ול שכר הרהמ דע .הוקת-חתפב בשייתהו הצרא ודבל הלע לדוג

 ררושמהו ןסדרפה לצא שירחב קסוע ונלש לדוג םיימוי רובעכו םיריבא

 גיטסול ןושמש בוטה ירבחו ונריע ןב היה סדרפה חיגשמו להנמ .טיירטש

 .םיירבע םילעופ קר ודבע טיירטש לש וסדרפב ,רמאי םהיתוכזל .ל"ז

 ותוריסמו ,האלהו ונממ -- הדובע רסוח ,הפש יישק ,הטילק יישק

 תומש היה םשור ןטקה וסקנפב .הלודג התיה ותחלצה .לובג אלל -- הדובעל

 ץראל ותשא תא לדוג שרוד ותחלצהב חוטב .ותדובעל םיניתממה םירכאה

 ול רכש אוה הבשומה זכרמב .טדנמה לש הריגהה תונוטלשל השקב שיגהו

 ןשי ודועב רסאנ אוה .תונוטלשה ובשח ןכ אל לבא .ותשאל הכחמו הריד

 תודסומה תא הלועפל יתררועו ורורחשב לפטל יתלחתה דימ .ותטמב

 תעידיל רבדה תא יתאבהש רחאל ורסאממ ררחוש רופכ םוי ברעב .םיימואלה

 1935 ל"קק תבוטל םירופ ףשנ

 ,ץנירפ הדליטמ ,ץנימ הזור ,רטבולעג ה'צרובד ,רגרב הקנורב :ןימימ םיבשוי

 ,ותשאו סקנמ ר"ד ,גנונפוה הדליטמ ,ןפשטכר עשזייר ,התוחאו ץיבורוה הקלס

 ,רטור קרמ ,וארט יצשא ,קילפ יאתבש :רוחאמ ,ןפשכר הצמולב ,ןייטשלדא הקטא
 ww שרה הדוהי ,קילַאפ היזור

 ,ןייטשלעדא סקמ ,סעלזיימ ןָאעל ר"ד :הלעמל ןימימ2 הרוש

 טשרפ פיליפ ,הובג רתוי |
 בלוש לדוג .גרבנזור יאתבש ,הליגמה תא םיקיזחמ זכרמב

 1936 רָאי PR לַאב-םירופ א
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 תוברע .לארשי תלשממב םינפה רש כ"חא היהש ,אריפש םייח השמ רמ

 ל"ז לרעמש המלש ןב ץיבורוה הק'לארשי ונריע ןב תאמ הנתינ תיפסכ

 .ת"פמ ל"בי ןמר ר"ד ינויצה םחולה תאמו

 תא וצרית םיירוטדנמה תונוטלשה .בוש רסאנ השלש-םיימוי רובעכ

 ,תיטירבה הלשממה לש הילעה תקלחמל תונוכנ יתלב תועידי תריסמב ורסאמ

 וליפא תנתינה קדצ טפשמל העיבת לכ וחד םה .ויתודועתב קוור ,אוהו

 הרקמה תא וריכזהו םימ םהיפ ואלמ אל םיירבעה םינותעה .םידעומ םיעשופל

 .הזה דחוימה רזומה

 תובשומה תחאב תולחנתה לע םלח אוה .בהלנ ץולח היה לפמאי לדוג

 רחאו ותשא תא תולעהל התיה ותרטמו "ינויצה דבוע,ל ךייתשה ,לילגבש

 בוטאינזורל רזח וחרוכ לעבו ץראהמ חכב אצוה לבא ,וירוה תא תולעהל ךכ

 םהינש .בלאווש לדוג ורבח-וסיג-ודוד-ןבלו החפשמה לכלו וירוהל ,ותשאל

 .לארשי תנידמ תמוקתב תוארלו לארשי-ץראל תולעל רתוי וכז אל

 בלאווש לדוג ,יצאנה ןיילתל ףרט הלפנ וזה הרקיה הפנעה החפשמה לכ

 .ודרפנ אל םתומבו םהייחב לפמאי לדוגו

 .ךורב םרכז יהי

 וידכנו שירפ היעש

 רכיכב .ונתיבמ םיתב המכ קחרמב הרג התיהש וז החפשמ יתרכה

 .חוורבו דובכב סנרפתה הנממ ,היעש 'רל התיה הלודג םידב תונח ."קניר*

 ותמחלמ תא םחלו לקיציא 'ר לש םינושארה ויכמותמ .היה דימאו לודג רחוס

 לקיציא 'רש ,ךכל וגאד ץרוש םייח 'רו ןפשטכר יבצ 'ר וסיג םע דחי .טהלב

 עירכמה קלחה דצמ הזעה תודגנתהה תורמל ,ריעב בר היהיו לבקתי

 .היבשותמ

 ,החפשמה לכו היעש 'ר ורקע הנושארה תימלועה המחלמה סורפב

 דרפהל אב ירבח ןושמש .הניול םידליהו גיטסול ךלמ הלעבו הנח ותב ללוכ

 תיבה .ןפשטכר וסיג תיב דע תיבל תיבמ וכישמה ךכו וינקזו וירוה םע

 ,ןושמש לש וירבחו םידליה .ונל לבא ,קירו םמוש דמע woop לש לודגה

 .תודידי תירבו תונמאנ תרימש ןיעכ הז היה .אקוד הזה תיבה י"ע קחשל אצי

 הלעבו הנח ולאו בוטאינזורל ותשאו שירפ היעש ורזח המחלמה רמגב

 ןושמש ונרבח אב ןמז רובעכש ונתחמש התיה המ .הניוב וראשנ םידליהו

 ןושמש ןיב סחיה .ןמפיוק הדוהי דמלמל חלשנ םוי ותואב דועו ,ובס תא רקבל

 .רתויב בורק היה בסהו דכנה

 םוקנל םנוצרב םיניארקואה םיבשותה ."תופירש,, ורסח אל בוטאינזורב
 יעצמא .הלילה עצמאב םנקרופ תא הזב םיאצומ ויה ,םידוהיב םתמקנ תא

 הפירש הצרפ רשאכ .ץעמ םייונב ויה בורל םיתבהו ,ויה אלש טעמכ יובכ
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26 1 

 ךלמ (שירפ) גיטסול הנח

 שירפ עיאש שירפ י'צנה



 םג םש ,ירחסמ זכרמ ,"גניר"ב שירפ לש ותיבו ותונח .ריעהמ pon הבירחה

 תופירשה ןמיסב דמע םעפ אל ,יעובשה דיריה עובש לכ םייקתה

 יבשות לכ וגגח וז הנשב

 גח תא שירפ תיבב ריעה

 תא וריבעה .הרות-תחמש

 ודימעהו םיטיהרהו הרוחסה

 -ה לכ תא םיגגוחה תושרל

 -לוש וכרע םש .תונחהו תיב

 המ .בוט לכ םיאלמ תונח

 החמשה התיה הלודגו הבר

 .שירפ היעש לש ונועמב

 -ה תא רכמ הנש רובעכ

 תא בזע ,לקי ןויצ ןבל תיב

 תא .י"אל הלעו בוטאינזור

 אוה ובל דמחמ ןושמש ודכנ

 .וילא ףרצל שרד
 גיטסול ןועמש

 ,ל"ז טיירטש םיחאה ,הוקת-חתפב םיבורק ויה ןפשטכרו שירפ תוחפשמל

 ש"ע היסנמג ידסימ ,סדרפ ילעב ,יאלקחה קנב ידסימו ילהנמ ,רובצ ינקסע

 םילעופ ןוצרב ולבק טיירטש םיחאה .עודי ירבע רפוס םהמ דחאו םעהידחא

 ,הדובע רסוחמ bao בושיהו Ad“ הדובע" תפוקתב הז היה ,םקשמב םיירבע

 םש ,הילצרה הריעצה הבשומב בשייתהל שירפ היעשל וצעי טיירטש םיחאה

 .תיבו המדא תקלח תונקל םיבוט םייוכיס םגו הדובע ןושמש אצמי יאדוב

 השגרהב הז לע ולכתסה םינקזה .תוכרפמה סדרפה תודובע לכב דבע ןושמש

 שירפ היעש .םינקזה לע עיפשה םחה םילקאה .השק התיה הטילקה .תברועמ

 -ץראל תולעל ותטלחהו תוירבה לע לבוקמו עודי רישע בוטאינזורב היה

 היה ,השדחה הבשומב ,הילצרהב ןאכ וליאו ,בוטאינזורב םילג התכיה לארשי

 רשא רקיעהו ,וקלחב חמשו הלילח טרחתה אל .תוחוכ תסיפאל עיגהו דדוב

 .ןושמש בוהאה ודכנ םע לארשי ץראל תולעל הכז

 ויחא לש ותריטפ לע בויאה תרושב העיגה ולאה תורושה תובתכנש ןמזב

 החמשב .ותוא םיבבוסה לכ לע בוהאו ןג-תמרב רג היה ,ל"ז הירכז 'ר דיחיה

 .המואמ בוטאינזורמ רכז אל ללכבש mined ,בוטאינזור ישנא Oy שגפנ

 .םינב ינשו השא חינה .הרומחכ הלק תווצמ רמוש היה

 .ךורב םרכז יהי
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 גיטסול הנוי

 גיטסול ןושמש

 וירוה .וכוניח תא לביק םשו ,הניול ותחפשמ הרבע ךר ליגב ותויהב

 הפרשנ םתונחש רחאל םלוא ,םתדלומ תרייעל המחלמה ירחא ורזח וינקז

 .ץראב עקתשהלו הלוגה תא בוזעל וטילחה ,םימעפ שולש

 ףרטצה ,הירטסואב תיאלקח הרשכהב היה איהה תעב רשא ,ןושמש

 .הצרא םלוכ ולע 1925 תנשבו ,םהילא

 םולשו והיעשי םיחאה .םתחפשמ יבורק לא התיה ץראב םכרד תישאר

 םדכנו םינקזה ובשיתה טיירטש םיחאה לש םתצע יפל .הוקת-חתפב טיירטש

 בורבכ ,תירבעה הדובעה תייעב תמייק התיה אל םש םוקמ ,הילצרהב

 שרגמו תיב תונקל םהל קיפסה םינקזה לש םפסכ .םהה םימיב וניתובשומ

 .ןושמש גאד הסנרפל וליאו ,דבלב ןטק

 הנוי םייחל לדבת ותשא תא ןושמש אשנ ותבסו ובס לש םתומ רחאל

 תודחא םינש .םיפתושמה םהיבורק ,םיטיירטשה תיבב ריכה התוא ,רנכ תיבל

 ,הוקת חתפבש םינג רפכב רודל ורבע ןכמ רחאלו ,הילצרהב גוזה ינב ורג

 .םתחפשמ תא ומיקהו םתיב תא ונב םש

 ץורפ םע ,ץראל-הצוחמ וירוה תאלעהל ןושמש לש ולעופ ןויצל יואר

 ונתינש םיטאקיפטרסהו ,ופאטסגה ידי לע רסאנ ויבא .הינשה םלועה תמחלמ

 עובש ךשמבו ,ומצעמ חרוטו למע ךסח אל ןושמש .םירופס ויה ,ץראב ,ןאכ

 ףוסבלש דע ,תונכוסה תותלד ינפל ותרמשמ לע עקש ,הלילו םמוי ,םימת

 וירוה תא איצוהל חילצה וז ךרדבו ,שקובמה הילעה ןוישר תא גישה

 אל אוה םלוא .הילגנאל טלמהל החילצה ותוחא .תיצאנה היחה תועתלממ

 .התוארלו בושל דוע הכז

 דע הגרדל הגרדמ הלע ,תויאלקח תודובעב דבע ץראב ויתונש לכ

 .םיסדרפ לע חקפמ השענש

 םייחה תחמשו ובל בוט ללגבו .םירשיו םיעונצ ,למע ייח יח וימי לכ

 .ויעדוימ לכ לע בוהא היה וב ומעפ רשא

 השק התיה ,המויאה ותלחמ ותוא הדקפ וב הנשה ,הנורחאה ותנש

 ותחפשמ ינבל אלא ,גאד ומצעל אל איהה תעב וליפא ןושמש לבא ,אושנמ

 .ול םירקיה לש םלבס תא לקה ןעמל ויבואכמ תא ריתסהל לדתשהו

 : ורישב ימואלה ונררושמ ןווכתה יאדוב םהל רשא הלאמ היה אוה

 ..."םלוע יונע םכמע יקלח יהי"
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 ןרטש יכדרמ

 טאבאס ר''ד

 .הירטסואמ קלח םהה םימיב התוויה רשא היכצב דלונ טאבאס ר"ד

 תוחוכ תגיסנ םע .יאבצ אפורכ ודיקפת אלימ הנושארה םלועה תמחלמב

 וז .טאבאס ר"ד םג םהיניבו ונרוזאל הירטסוא תוחוכ ורזח יסורה שוביכה

 ריאשהש ,"עדויטסוא"ה םע טאבאס ר"ד שגפנ הב הנושארה םעפה התיה

 קחרתה אל ,הנושה ותוגהנתהו הנושמה ושובל תורמלו ,ריבכ םשור וילע

 .הלא םידוהי םע םירשק רושקל הסינ ,ךפיהל אלא ,ונממ

 .אירב ןויגה ילעבו שפנ-ינידע םישנא םה הלאש תעדל חכונ הרהמב

 השקה םבצמ תורמל ויחאל שיא ושיגה רשא תידדהה הרזעה ובל תא התבש

 .המחלמה ןמזב

 ,טאבאס ר"דו .הביבסהו בוטאינ'זורב סופיטה תפיגמ הצרפ 1917 תנשב

 היהש ,גרבסיו הדוהי לש ותיב .הפיגמב המחלמל ומצע שידקה ,יאבצ אפורכ

 םילוחהמ קלח ורבעוה ,םוקמ רסוחמ םלוא ,םילוח תיבכ רדוס ,ןוירטונל ךייש
 תונחמל ורבעוה ,ועגפנ אל רשא ,םיאירב םישנא .אנילודב רשא םילוח תיבל

 העדי ריעה .בוטאינ'זורב תוחפשמה בורב העגפ הלחמה ,הציבוכרקב רגסה

 .םיבר םיתבב דרי לבאו בר לבס

 ,םתא ינאו אנילודב םילוחה תיבל ורבעוהו םישנא העברא ולח ונתחפשמב

 ,לכ יפב אשינ ומשו םישנא ליצהל ידכ לילו םמוי דבע טאבאס ר"ד

 בר ןמז ההש הטימ לכ דיל ."םימשה ןמ ךאלמ" :הצרעה יונכ תפסותב

 ,ותובידא ,םיאלפנה ויסומינ .רומוה אלמ היה דימת תפיעמה ותדובע תורמלו

 .רבד-םשל ויה שיא לכ תארקל ותלהצ

 ןילופב ראשנ קר ,היקבולסוכ'צל טאבאס ר"ד רזח אל ,המחלמה רמג םע

 .בוטאינ'זורב בשייתהו

 םע תודידיה ירשקו ,ןמפיוקו קילאפ תחפשמ תיב לומ ןכש ותיב

 םוקמ ספת -- םסרופמ אפור ותויהבו ,רתוי דוע וקדהתנ הרייעה ידוהי

 רקובמ תופר םידי קזחל ,ץמאלו דדועל עדי ,הרייעב הרבחה ייחב יזכרמ

 .הליל-ןושיא דע

 לכלו הינפ לכל שאר דבוכבו תוניצרב סחייתהל עדי הבר יכ ותונלבסב
 ךמת אוהו םיעצמא-ילד ויה םיקקזנה ןמ הברהו ,יאופר לופיטל קקזנש ימ

 .ופסכמ םהב

 ומוקמ תא שח אוה ברה רוביצה ןיבו לודגה תסנכה תיבב רקיב םיגחב

 .ותויח םוקמ ןאכש המוד ,דחא לכל ודי טישומ ,יעבטה
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 ןמפוה עוועוו
 תייריע שאר

 בוטאינזור
 (רעטסיימרעגריב)
 הלאמ היה ןמפוה עוועוו

 -כש לע תנתינ תוגיהנמהש

 ,םיברה םהישעמ תוכזב םמ

 לכ רשא ,םיפרטצמ םישעמ

 התואב אוה רקיע םהמ דחא

 -מ ול רכמתמ והשועו ,העש
 תרכהו גזמבש טהל ךות

 .התעשב השעמה תובישח
 עיגה ריעה שארכ ודמעמל

 הכורא ךרדב ןמפוה עוועוו
 A“ העשהש םישעמ תדופר

 ויה וישעמו ,םהל הכירצ הת

 ,ללכה ןעמל םינווגמו םיבר

 לש הגושגשו החותיפ ןעמל

 .הרייעה

 ,הנט ריאמ לש ותב תא השאל אשנו שולאקב דלונ ןמפוה עוועוו

 ותריטפ ירחא ,היריעה שאר הנט ריאמ היה וללה םימיב .בוטאינזורמ הלופ

 ןעמלש ובשח הירייעה ידוהי .בוטאינזור תיריע שארכ ץיבונשלו רחבנ

 םימי ורבע אל םלוא ,יוגב רוחבל בוט רתוי היהי ,םייוגה םע תיב םולש

 םלוא ,םידוהי אנוש היה אל יכ םא ץיבונשלו יד תעדל וחכונו ,םיבר

 לש םיסרטניאה לע ןגהלו ריעה ינינע תא להנל ותלוכי-יאב בזכיא

 .םייחה תמר לש התאלעהלו הבוציעל לועפלו היבשות

 בוטאינזור ישנאו תיגולונכט תומדקתהו היצזינרדומה ןדיע זא התיה

 הינמרגל ,הניול ,בובלל םיעסונ ויה ,ינוציחה םלועה םע עגמב ואב

 -יליביצה ישודיחו תושדחב ואצמתהו םירפס ,םינותע וארק ,ה,קירמאלו

 מ"ק 14 תאצמנו םירפכ pa תצבושמ בוטאינזור התיה הזל ףסונ .היצז

 ,תונוש תוישעתו ירחסמ זכרמל חתפתהל םיאנתה הב ויה ןכלו ,הנילודמ

 םיישקב בוטאינזור ידוהי ולקתנ הנילודב םייזוחמה םידרשמב םלוא

 העיגהשכו השק היה קבאמה .המזוי לכ לע ודיבכהו םהינפב ומרענש

 ,ידוהיה דמעומב בוטאינזור ידוהי ופידעה ריע-שארב רוחבל תונמדזהה

 טלש ,הבחר הלכשה לעב ,דואמ יטנגלטניא שיא היהש ,ןמפוה עוועוו

 nia לע Now השעמה תוכזב ול אב דבוכמה דמעמה .תינמרגבו תינלופב

 בצייתה ריעה שארל רחבנש ןוויכמו ,םיירוביצה םייחב הרועמ ,סרפ לבקל

 םינותנ ויה ויניינעמ לכ ךא ,הרייעה יכרצ לכל גאד ,ןמאנ ןורטפכו באכ

 ,םיירטינאסה םיאנתה לע הרימשלו ירמוחה םבצמל ,וריע ידוהיל רקיעב
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 המזויב ןייטצהו קרפה לע דמעש ןינע לכ יבועב סנכנו ללכה לועב אשנ

 היה וקלח .רפס-יתבלו הרואתל ,תוכרדמו םישיבכ תלילסל גאד ,הישותו

 ,לודגה תסנכה תיב ןינבב האגתה דחוימבו ראודה ןינב תיינבב לודג

 .ןוילע ץמאמ שידקה ול

 יכ ףאו ,טנדּפו ןקייד היה ,חורה-ראש לעבו ליצאה שיאה ,ןמפוה עוועוו

 .ותוא םיבבחמ לכה ויה ,שיא ינפמ תח אלו תופיקתב ותעד לע דמע

 ץרא-ךרד הליטה ,ותמערב יראכ ,ךורא ןקז םע ,ןוסח ,הרידנה ותומד

 דימ שח וחיש-שיא היה הלק העש רובעכ םלוא ,עגמב ותא אבה לכ לע

 הארשה רצוי ויה ותוחכונו ותעפוה םצעב .ונממ עפשש םעונבו ךורב

 .היולג הצרעהב ותארקל ורדח םלוכו ותציחמב םיאבה לכ לע המיענ

 ומצעב אוהש תורמל .ריעצה רודל ותנבהב ול עירפה אל ותוקידא

 ליגב הלוע וארט קעטומ ודכנ רשאכו תירבע וידכנ לכ ודמל ינויצ היה אל

 .ותרזעו ותכרב תא אבסה ול ןתנ ,תילאגיל-יתלב ךרדב ,לארשי-ץראל 5

 .לודגה תסנכה תיבב הביתה ינפל ןמפוה עוועוו דמע םיארונה םימיב

 ,יבבל הליפת-לעב היה אוה .זיולקב הביתה ינפל רבע םיגחה ימר ראשב
 בורמ תועמד ידכ דע ותרמזבו ותליפתב ררועל היה וחוכבו ,ברע ולוק

 .גנועו החמש

 ירטסואה אבצהו הנושארה םלועה תמחלמ הצרפשכ ,1914 תנשב

 םילהובמה םידוהיב תוערפ תושעל םיניארקואה וננוכתה ,ריעה ומ גוסנ
 דחפה דגנ וצרמ לכ תא זא ליעפה ןמפוה עוועוו .תוומ דע םידחפנו

 םיניצקה תושרל דימעה ,יסורה אבצה תארקל ןבל לגדב אצי ,הלהבהו
 קשחתיש המ לכ ףסכ ילב תויונחב לבקי יסור לייח לכש חיטבהו תוריד

 לביק ;חצרבו דושב קוסעל םהמ ענמ ךכו ,ומש תא ומשריש יאנתב ,ול

 לע דומעל ,תינוריע היצילימל םיריעצ םידוהי סייגל תושר תונוטלשהמ

 .תולפנתה לש ןויסנ לכ דגנ רמשמק
 ופלחוה רשאכו ושפנל ובראו הביא ול ורטנ םיינמואלה םיניארקואה

 ומהמתה אל םישדחה תונוטלשהו ודגנ התסהב דימ וליחתה אבצה תודיחי
 .ריביסל ושרגל הנווכב ותוא ורצעו ידוהיה דגנ םעורז תחנ תא ןיגפהל

 ץלאנ לבא ,ררחתשהל חילצה שולאקל לגרב עיגה רשאכ םנמא

 ןעמל ותדובעלו בוטאינזורל רוח ירטסואה אבצהש דע תרתחמב תויחל

 .ללכה
 לדתשה תוברו םייטרפה ויקוסיע תחנזהל המרג תירוביצה ותדובע

 ורשויו ותונכב .ודיב הלע אל הז לבא ,ריעה שארכ ודיקפתמ ררחתשהל

 וידגנתמ ןיב םג ץרענ היהו ןילע םינוממהו םיבשותה תובבל תא שבכ

 .הנענו ובוריסב דומעל חוכה וב דמע אל ,ראשהל וב וריצפהשכו ,םיטעמה

 תולעתה תגציימה הדיחא תוישיא לש תטלוב תומד היה ןמפוה עוועוו

 ,רהוטה תומלגתה ,בוט ןוצרו המכח לש גוזימ ,יטנסרטניא-יטרפה לע

 .תוירחאהו רסומה

 .ל"ז ןמפוה הבואט ותב י"ע יל ורסמנ םירבדה ירקיע *



 ןרטש דוד

 רודל רודמ -- ונתחפשמ

 םהיניב ויהו םיבר תורוד היצילגב הבשי ,ןרטש תחפשמ -- ,ונתחפשמ

 רשאכ ,תידוהיה תרוסמב םיקומע םישרש וכיהש py הליהתה ישנא
 םהיתובלב קומע-קומע העובט םדאה תבהאו לארשי ץראו לארשי תבהא

 תודימ ילעב םישנא ;םתוא בבוסמה לכ לע םתייווהמו םחורמ תורשמו

 ,תוינואגו םיקנע לש עזגמ םה ןכש ,ישונאהו ינרותה עדמל הצרעה יאלמו

 .םתשרומ

 לאומש ןב דוד 'ר ג"הרהל דע עיגמ ונתחפשמ לש ןיסחויה תלשלש
 בובל תליהקב ארתא-ארמכ ראפ ןהיכ WR ,(1667--1586) לגס יולה

 ריאהו תוכלה קסופו הרותה רידאכ םסרופמ היה יכ ,םיברב הדובכ הלעהו

 ,"בהז יירוט, ורפסב ,םייתעבש הקקוזמה ודומל תטישב םידמולה יניע

 ותופירחב ,ותוקמעב ,ותוירוקמב אילפמו "ךורעה ןחלוש ,ל שוריפ אוהש

 ,"דוד ירבד, ורפסב םג הלגתה חורה קנעכ .הרות לש התימאל ותריתחבו

 הקמעהו הנבהב הרוא ירעש AND וב ,הרות ישמוח ישמח לע י"שרל שוריפ

 .האלפנ

 זאו בובל ידוהיב תוערפ וכרענ ,רייאב 'חב ,(1664) ד"כת תנשב

 .ד"יה ,המלש 'רו יכדרמ 'ר ,"בהז ירוט , לעב לש וינב ינש םג וגרהנ

 ךשמב וניתחפשמ לש ןיסחויה תליגמב םיבר ינמ דחא אוה הז קרפ

 ,ןרטש יכדרמ 'ר ,יבסמ םג ונוק maw תודימו תולעמ הברה .תורוד

 .תוישיאה ויתולוגסל ואצי ןיטינומו ,יולה לאומש דוד 'ר גהרה לש ונינ

 .הרותה תעיגימ ותוא חיסה אל תודשו חמק תנחט לעבכ וקוסיע

 לכל ןונח ,ול חותפו םוחר בל יכ ויריכמ לכ וחכנו ותורענב דוע

 לש ותשירד יפ לעו ,אנילוד י"עש ןוזימב 1809 תנשב דלונ אוה .שפנ

 .בוטאינזור י"ע רפכב רוגל רבע ל"צז שרה 'ר ב'צידזמ ןקזה ר"ומדאה

 ,שמחו םיעשת ליגב רטפנשכו לכל תפומו למסכ שמיש תוימורתה ויתודמב

 תא ורגס הז םויבו ,הרייעה ידוהי לכ ותייוולהב ופתתשה ,1904 תנשב

 .הכאלמה יתבו תויונחה

 שולשו המלשו השמ ,םייח ,םהרבא ,גילז בקעיייבצ :וינב תשש

 המלש יבא .שפנ-תונידעו תוליצאב ונייטצה הגייפו הצלא ,הנח :ויתונב

 ותוליעפו וקוסיע לכ םעו תלוכמו םיחמק ינימל תונח לעב היה ןרטש

 ריאמ 'ר תב ,ימא םג .ללכה תויעבב לפטל בר ןינעו ןמז אצמ הברה

 היה ונתיב .לכה -- תלוזל רוסמל הגהנ ,אבא יכרדב הכלהב ,רטכורפ

 .םינפ-רבסב לבקתנ וב סנכנה לכו חותפ
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 דוד ,השמ :םיחאה םייחב וראשנ םהמ .תויחאו םיחא העבש ונייה

 ,רות ךורב םמעו ,םויה דע הב םייחו םישולשה תונשב הצרא ולעש יכדרמו
 .תירבה תוצראל הרגהש לחר ותוחאו ,האל לש הנב

 האל וניתויחא ,שריה יבצ הדוהי וגיחא ,רתסא ונמאו המלש וניבא
 .1942 תנשב המויאה האושב ופסנ םירמו

 גרבנזור השמ

 ינב לכ .וינפל ךלה ומש

 -יכה םינקזו םיריעצ ,ריעה

 ,ךוותה דומע היה אוה .והור

 -ב ןקסע ,ןויצל ןמאנו רוסמ

 ,וניניב אצמייה .ןוילע דסח

 -ל לכויש ימ ,םיאבוטאנזור

 תירוביצ הלועפ ומצעל ראת

 השמ ילב תינויצ ,תידוהי

 לבייפ 'ר לש ונתח ,גרבנזור

 -פת ,ותדובע רקיע ,רלזייר

 -ב ואלמתהש ,ויקסעו ודיק

 תואיל אללו ןוצרב ,הדמתה

 -בו ,רוביצה ןעמל ויה ירה

 אוה .תונויצה ןעמל דוחי

 גאודה ,םירתמה ,ררועמה היה

ae 

 ותחמש התיה הלודגו ,הלומעתל ,תוברתל

 .וינפמ זא ןרק רשואה .ץראל והשימ תא ווילשכ

 הבהאב רסמתהל ,ןויצדתביש לש םולחה תמשגה התיה ויניע ינפל
 .םיאירב תודוסי לע םדימעהלו ונייח תא תונשל ,ץראהו םעה ןיינבל
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 רהז-רה הדוהי

 םימי ויה היה

 עדי אל רשא רודה" ,םידכנו םידלי םכל רפפל ינוצרב

 תוגהנתההו יווהה ,םיגהנמה ןמ תצקמה ןמ תצקמ ,'ףסוי תא

 ורדכתה םידוהי Ws ,לבאו החמש ימיפ ,לוחו תבש ימיב

 לש הלועבו הרות לש הלועב ולמע ךיא ,ודקר םידוהי ךיאו

 .בוטאינזורבש םיידוהיה םייחה ןמ תצק ,רוציקב הפנרפ

 יכ ינערויש תורמל ,םידכנו םידלי ,םכרובע ינא םתוכ

 תורפסב ,םיירבעה רפפה יתבב ןיידע םידמול וא םתדמל

 לכש ,ןונגעו ןירפ ,ילדנמ ,"םכילע םולש" sons לע ,תירבע

 יח תא ראתל ונורשכ בטימב לדתשה םהמ לדחאו דחא

 .אטיל וא ןילופ ,הניארקוא וא היסורבש תורייעב םיידוהיה

 sno“ וירופיפב לדתשה ,תיחרזמה איצילג דיליכ ,ןונגע

 .םטיה ונל םירוכז ןיידעש יפכ היצילג ידוהי ייח תא

 תא חיצנהל קר ינצור ,ונורשכב תורחתהל יתעדב ןיאו

 ,םיפסה ,ונירוה לש םייח יקרפ םה הלא .ונתרייע ישודק

 .םריכהל יאדכו ,ונלש תודודהו םידודה

 ונלש םיבסה לצא תוחמשו תועדותה ימי

 ימי ,ונלש ןדיעב ומכ התיה אל תרושקתה רשאכ ,םהה םימיב

 ךנה סט ,ץיבבולמ יברה תא רקבל pan התאשכ ,םיגניאובהו םינוליסה

 יברה לצא קרויייונב ךנהו הריהמו תחוורמ הסיט תועש 12 Tn םשל ןאכמ

 יברל גחל וא תבשל עוסנל וצר ךיבס וא ךירוהשכ ,םהה םימיב .ךלש

 ןולגע םיחקול דחיב םידיסח המכ ויה ,יאבצידוז וא יאקסלואה וא בוכלובמ

 םיסימעמ ,הכימש הילע םימשו שקב הלגעה תא םידפרמ ,םיסוס ינש םע

 .יברל םיעסונו הב םיבשייתמ ,ש"י יקובקב המכ ,לכוא ירבד הלגעב

 ,גחה יברעב וא תבש ברעב ,יברה לש ורדחל ,םצפח זוחמל םעיגהב

 ,ןאכל םה םג וצבקתהו ואבש םידיסח ינומה לש ץחלו קחד םהל הפצמ

 ובזע תיבב .גחה ימיב יברה םע ללפתהל וא שודקה יברה לצא דחיב תבשל

 שי .החפשמה-שאר ילב םגח וא םתבש תא םישועש תיבה ינבו השאה תא

 תווצמל עיגי םינש המכ דועבש ורוכב ונב תא יברל ותיא חקול אבאהו

 תודיסחל וכנחלו וליגרהל אבאה לש הבוחה ןמ כ"ע ,שיאל תויהל ךרטציו

 .םיבר ךרד ירוסיבו תואלתב רושק הזש תורמל
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 ותינסכאבו ומוקמב שיא שיא ורמג םידיסחהש ירחא ,שדוק תבש לילב

 הלילב רחואמ .יברה ןחלוש לצא םלוכ וצבקתה ,ולש תבשה תדועס תא

 ןובר תא הלימב הלימ שיגדמו "םכילע-םולש" תא דיגהל ליחתמ היה יברה

 בר בשק םיבישקמ ,םידיסח תואמ םיפפוטצמ ןחלושל ביבסמ .םימלועה לכ

 ךרוע היה יברה םש ,לודגה םלואב ךלשוה טקש .יברה יפמ אצויה הגה לכל

 .ולש גחהו תבשה תדועס תא

 תשודק לש תובהלתהמו תימינפ שאמ רעוב ולוכ ,תילטב ףוטע יברה

 ףסכ לש סוכהמ םגול .הלימו הלימ לכ שיגדמו "שודיק,ה תא עימשמ .תבשה

 שידיקה תא תועמוש תונבהו תינברה ותשא .ותיב ינבל שיגמו לודגה

 אנילגמ יברה דיסח -- ןפאשכער שריהייבצ 'ר

 םישיגמ .יברה לש הכרבה סוכ תא ןהל םג שיגמ שמשמה .םישנה תרזעב

 םכידי ואש, הלעמ יפלכ םמירמ ,וידי לטונ אוהו םיידי תליטנל הרעק יברל

 .הליחתמ יברה לצא תבשה תדועסו הלחה לע ךרבמ ,"'ה תא וכרבו שדוק

 הזיא טקשב םזפל םידיסחה דחא וא יברה ליחתמ לכואה תשגהל דע
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 י'ע בשייתהל םיליחתמ ,םינפ-יאושנ ,יברה יברוקמ .םילימ ילב ,ןוגינ

 .וכרע יפל שיאו ותובישח יפל שיא ,םנימזמ יאבגה .ןחלושה

 תבשחמ ךרד היה םעה םע םעגמ לכש ,הבשחמו הרות ילודג םייבר ויה

 לכש .תודיסחה ךרד ישודיח ,הרות ישודח ,הנונש הרמיא ךרד ,הרותה

 .הרותה תצפהבו הרותה דומילו הרותב לודגל היה םתפיאש

 קסילרטס ידיסח ויהו הלעמ ישנאו הרות ינב םידיסח ויה בוטאינ'זורב

 ולאו ולא .םעה יטושפמ םייממע םידיסח ,בוסַאסו ,בוקטרושט ,ןיטשרוב

 ,ינומלא וא ינולפ קידצ לש ןורכז ימיב ,תידיסח תועדוותה ימי לע ורמש
 דוקירב ואציו הזל הז ולחיאו ש"יי לש תויסוכה ןמ ומגל ,הנטק הביסמ ושע

 .תובהלתה אלמו ידיסח

 לכמ םידיסח ינומה ושגפנש םוקמ ,םייברה לצא םיידיסחה םישגפמב

 ושע םיתיעלו םינוש רחסמ ימכסה םג ושעו ולאל ולא ודדיתה ,ץראה יווצק

 םידיסחה יכ םירקמ ויה .הזל הז םהידלי תא ךדשל םהיניב "ףכ תעיקת"

 העידי םימעפל עיגהב יכ דע ינשה םע דחא ובבחתנו םהיניב ודדיתה הכ

 וצפק ,ןב תחלצומו הבוט העשב ול הדלי ותשאש םידיסחה דחאל תיבהמ

 םהיניב ךודשל ףכ תעיקת תושעל ונממ ושקבו םירבח םידיסח הברה וילע

 .ינשה דיסחל ןמז ותואב הדלונש םתב ןיבו

 םייברה םיגהונ ויה "םעה" ןיבו יברה ןיב רשקה תא קדהל ידכב

 לצא םינסכאתמ .הנשב םיימעפ ,םעפ הרייעל םיעיגמ ויה "םעה לא תדרל"

 ברע םידיסחה ינפ תא םילבקמו םימי עובשכ םידימאה םיידיסחה דחא

 ןחלושה תא םיכרוע ויה תותבשב .הלילה לש תורחואמה תועשה דע ברע

 ומצעב ללפתמ היה הפי לוקב הביתה ינפל ללפתהל עדיש יבר .זיולקב

 ברע לוק לעב םיקהבומה םידיסחה ןמ דחא ללפתה -- אלו .וז תבשב

 תורימזהו ,הלהקמב ימו ודבל ימ ,ןגנו רמז יעדוי לכ ועיפוה זאו ,רמז עדויו

 ,הנשה תומי לכ ךשמ םעה יפב ורשוהו הפל הפמ ורבע "יברה ןחלושה" לש

 .שדח ןוגנ ועימשהו עיגה יברהש דע

 'רדחב,,

 םתרכה אלו םתעדי אלש ,םיריעצה ,םכל רפסל ינוצרב רבד דוע לע

 לע םתעמשו םתארק יאדוב .ןכ ,זאמ םידוהיה לש םהייח ,תולגה ייח תא
 תוקוניתה תא םידמלמו םידמול ויה וב ,"רדח" םעפ םיארוק yaw רפס-תיב

 וירחא יכ "לודג" רבכ היה שולש ליגל דליה עיגה רשאכ .ןבר-תיב לש

 םירוהה וטילחה הרותה לועל וסינכהל ידכבו .םיינש וא ןטק חא דוע היה

 -ףלאה תא דומלל דליה קיפסה הנשה ךשמ ."יקדרד דמלמל" ותוא רוסמל

 היה יברה וב םויב םידליל ויה תדחוימ החמש .רודסב אורקל ליחתהו תיב

 ובש םיתבה דחאב yaw“ תאירקל, 5-3 San םינטקה םידליה תא חקול

 .הסירעב דלונה ךרה תא םישל םיכירצ ויהו ןטק דלי הבוט העשב דלונ

 ךומסה "רדח,ה ןמ םינטק םידלי ION ותסירעב קוניתה תא ומשש םרט

140 



 לצא החמשהו םינטובו תוירכוס הסירע ךותל וקרז ,"לארשי עמש" וארקו

 .הבר התיה םידליה

 ןטקה דליל םג ןבומכו החפשמה ינבלו םירוהל םג היה לודג םוי

 דליה תא ושיבלה .שמוח דומלל תחלצומו הבוט העשב וב ליחתהש םויב

 הלודג תרשרש וראוצ לע דנע בוט דוד וא אבא ,ולש תבשה ידגבב ןטקה

 ופסאתה .םידדצה ינשל הציחל ידי לע חתפנש לודגה ןועשה םע בהז לש

 ,אמאה לשו אבאה לש םידדצה ינשמ אתבסהו אבסה ,החפשמה ינב לכ

 ךותמ וקילדה .שודגו אלמ היה תיבהו תויחאהו םיחאה .תודודהו םידודה

 אלמה ןחלושה לע ןטקה דליה תא ודימעה ,תבש לש טומפה תא תויגיגח

 ודיב זחוא ,ןטקה דליה די לע בצינ היה יברהו םידליל תונתמו תוינדגמ

 שפנ תמגעו רעצ םורגיו לבלבתיו שגרתי אלשו ןחלושה ןמ dip אלש

 ,דמול ךנה המ" :ןושלה וזב ותוא לואשל ליחתמו .יוארכ ודמל אלש יברל

 שוריפ המ , .יגיגח לוקב דליה Any -- "בוט לזמל ,warn + ןטק דלי

 .דליה בוש הנוע -- "שמח שוריפ שמוח" .יברה בוש לאוש "+ שמוח

 "? ךעכ רובע תורוגא שמח chy -- יברה לאוש ? שמח םואתפ הז המ,

 ירפס Awan שוריפ "שמוח" -- דליה ןוחטבבו קוחצב any -- !אל,

 .יברה בוש לאוש -- "? םהיתומשל םתוא תונמל עדוי qin ילוא, ."שדוק

 ,םיינש הז ,"תומש" ,דחא הז "תישארב" הנה -- דליה Any -- !ןכ;

 ."ישימחה רפסה והז ,"םירבד" ,עברא -- "רבדמב" ,שולש -- "ארקיו"

 .גונעתמו קוחצמ םיגגומתמ םיפסאנה Sow ,תיננח תדחוימ הניגנמב

 .הלש "רצואה"מ תחנ בורמ היניעמ העמדה תא רתסהב תבגנמ אמאה

 : ויתולאשב ךישממ יברה

 הנוע -- "ארקיו" ,ישילשה רפסב, "? דומלל ךלוה התא רפס הזיאו;

 ארקיו רפסב יכ, .יברה לאוש -- "? ארקיו אקוד הז המל, .דליה ותמועל

 -לזמב הרות דומלל ליחתמה ידוהי רענ ינאו ,םישודק םירבד לע םירבדמ

 ."ארקיו רפסב ליחתמ יננה ןכל .שודק כ"ג יננה ,בוט

 שפוח ימי

 תיגהו, :שוריפב בותכ אלה ,רדחה ידליל שפוחה ימי ויה םיטעמ

 .הרותה דומילמ לטבתהלו שפוח ימי תתל ירשפא ךיאו ,"הלילו םמוי וב

 ימי תא תישאר .רדחה ידלי ונל םירוכז החמשו שפוח ימי המכ תאז לכב

 ,םדוקמ רבכ םכל יתרפסש יפכ "עמש תאירק" ימי ,"ןענייל עמשירק"

 ; הקיתמ ירבדו תוירכוס ונלבקו תודלויה יתבל יברה ay אתווצב ונכלהש

 ףוס-ינקמ םיושע תשקו ץח ונדיבשכ יברה oy ונאצישכ ,רמועב ג"ל םוי

 םירוי ,םיללותשמ ונייה םש רעיה הצקל םיכלוה ונייה .םיכר תולקמ וא

 .חמש דאמ היהו םיצעה לע םיצפקמ ,םיציחב

 רהנל ונכלהש םוי היה הז ,דאמ םילהוצו םיחמש ונייה םוי דועב

 ,ונאו ,"רוזחמה"מ וללפתהו הנשה שארב וכלה םירגובמה ."ךילשתל" םגאלו
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 תורמל .רהנה יבג לע םיקלוד תורנ םע "תוריס" טישהל ונגאד ,םידליה

 םישרקו תויחול יבג לעו תורנל ונל גאד אוהש ימ גחב רנ קילדהל רוסאש

 ךלהמב םהירחא ונפדרו תוריסו "תוינוא" ונטשה םירחא טייש ילכ ינימ לכו

 .חמש דאמ היהו לחנה

 םירופבו .םינוביבס -- "ךלדיירדב" וא "ךעלטיווק" םיקחשמ ונייה הכונחב

 PAM רוסחמ היה אל םיזוגאב ."דרפ וא גוז, םיזוגאב קחשל רבכ ונלחתה

 דואמו ץופנ היה קחשמה .םיזוגא םיאלמ םיסיכ םע םידליה ובבותסה

 .םידליה לע בוהא

 ושענ םימיהו םיגחה ירחא דימ וליחתה םידומילהשכ ,ףרוחה תנועב

 ,רחואמ התיבה ונרזחו הלילב םג רדחב דומלל ונכשמה ,םירצק רתוי

 םיסנפ ינימ לכב םהידלי תא ודיצש םירוה ויה .ודחפ םידליהו ,ךשוחב

 ,ידיב קולד סנפ םע התיבה יתכלב ,םעפ .התיבה ךרדה םהל ריאיש

 התיבה יתעגה .וחרבו סנפה תא ידימ ואיצוהו םיצקש ינש ילע ולפנתה

 תוצובק התיבה ונכלה ךכ רחאו ,יתוא ועיגרה םירוהה .דחפמ דעור ילוכ

 םולשב ונעגהש דע ,ךרדה לכ םירש ונייה דחפה תא גיפהל ידכבו ,תוצובק

 .התיבה

 ןעקנעדעג רימ

 ,רלדירפ הירכז ,לאקזחי ראיוביונ :לאמשמ ביבאילתב 1958 הכונח ףשנב

 יצסיל ,יורט 'בג ,אנט 'בג .רגרב יצרא לש ותנמלא ,יורט יכדרמ ,אנט הימחנ

 .ןרטש יכדרמ ,קילאפ-ןרטש יזור ,ןמסיוו 'בג ,יורט
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 ם ר כז ל ר נ

 ןרטש יכדרמ

 ןוטש רתסאו המלש יווה

 אל םלועמ ,תכל עינצמו וינע .וייחב והונרכהש יפכ ,שיאה היה וינע

 .זיולקב יאבג וליפא תויהל םיכסה אל םגו ירוביצ ןקסע תויהל רמייתה

 עיגהשכו ןמאנ היה ,אנילגמ יברה ,לאלצב 'רל םגו היה בו'צידי'ז ידיסחמ

 ותאיצי ירחא ,אנילגמ ברהש הרק הנהו .בר דובכ ול קליח בוטאינזורל

 עגרב ותמשנ האצי תבש ליל שדקתהבו בוכלובל עיגה ,בוטאינזורמ

 יבא חלשנ הבורקה תבשב זאו ,"קידצל עורז רוא, :םילימה תא רמאש

 .ר"ומדאה אסכ תואלמל םייח 'ר ונב תרתכהב חכונ תויהל הליהקה םעטמ

 ונרבע 1907 תנשבו הבוניצ רפכה תא יבא בזע ר"ומדאה תצע יפל

 אבחנ .םימש-ארי ידוהי לש וכרד יפל גהנתהל ךישמהו ,בוטאינזורב רוגל

 יבבלה וכויח תא חלוש ,לליפ אל תולודגו חרב אל תונטקמ ,וילכ לא

 עובתל םעפ ףא םיכסה אל ורחסמבו ,בוחרב שגופ אוהש םדא לכ לא

 הרק .העובשל םורגל אלש ידכ ,הרות-ןידל וא טפשמה mad והשימ

 הליהקל השורי ריאשה ,הקבילס רפכמ השמ ןב דוד ,ויחא ןבש םג

 תואכרעל ןינעה עיגהשכו ,ריעה יסנרפ ןיב תקולחמה עלסל הכפהנ איהו

 דיעהלו עיפוהל ףקות boa דגנתה ,טפשמה ma ינפל ןמזוה יבאו

 .העובשב

 אוהו ,רשי ידוהי א"ז ,די'ז ינלטי'ז וקמולש :ול וארק םירכאה

NAAN Yowוודידיו םדא !. 

 הטלש ,חורה-תליצאו שפנה-תנידע השאכ העודי התיה רתסא ונמא

 הכלה תבש לכו תווצמ תרמוש התיה התלכשה לכ םעו תינמרגה הפשב

 .הכרדל הנמאנ הראשנ הימי ףוס דעו תסנכה תיבב ללפתהל

 .האושב ופסנו אנילודל ושרוג םה .םידוהיה לכ לרוגכ םקלח תנמ

 ןהכה רטכורפ ריאמ ןב השמ

 ריאמ םהיבאל ודלונש ,ימא לש דיחיה היחא ,רטכורפ השמ ידוד

 ,הקיוס רמוכה אצי ונממ ,לארשי תאנשב הצמשל עדונ רפכ ,הבוניצב

 היצנגילטניאה ואצי הזה רפכהמ .הניוב ירטסואה טנמלרפב ריצ היהש

 .םידוהיל םתאנשב םיעודי ,בובלב תיניארקואה תוגיהנמהו

 ברכ לבקתיש ,לקיציא 'ר ןעמל ומחלש הלא ןיב היה ריאמ יבס
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 ינקז יל ורפיס ךכ .ונעמל העירכהש ותעפשה תאז התיהו ,בוטאינזורב

 .בוטאינזור

 תינמרג רתיה ןיב ודמל םהו םידמלמה יבוט תא יבס איבה וידליל

 .הרותה-דומילו הרות-תצברה התיה ושפנ תאשמ םלוא ,תינלופו

 רפכהמ ושרוג רוזיאב טלש תיראצה היסור אבצשכ ,שוביכה ןמזב

 .םרחוה -- תונחו גזומ תיב ,חמק תונחט יתש -- םשוכרו השמ ידוד יבס

 yar רובעכ ."ברע;כ וחקל השמ ידוד תא וליאו ןקזב וללעתה םיסורה

 .יבס לש וידידימ היהש ,שילאוו ןוראבה לש ותולדתשהל תודוה ררחוש

 לבקל ליחתה םימיה םתואבו ,השמ ידוד הלח תוללעתההמ האצותכ

 ,דמולמ ,ליכשמ היה שיאה .תיזעול הביתכו הרות םתוא דמללו םידימלת

 .ותונונעב התיה ותולדג .וינעו תוטשפ בהוא

 .האושב ופסנ םלוכ .יסנ ותוחא תב התיה ,יטע היח ,ותשא

 .ךורב םרכז אהי

 קילאפ יצייחו בייל

 תא השאל אשנ ,בורודוח י"ע רפכב דלונ ,יאתבש ןב ,קילאפ בייל

 התיה םש יכ ,ןיטורטס רפכב רוגל ורבע םה .ןמפוה עוועוו תב יצייח

 .םהלש תונחה םגו הרסנמה

 י"ע ונב חוורמהו הפיה םתיב תא .ריעב רוגל ורבע 1908-9 תנשב

 .שילאוו ןוראבה

 םידוהי קיסעה וב ,ולעפמל עסונ היה ,תומדקומה תועשב ,םוי לכ

 ללפתהל אב תבשו תבש לכ .שונא-יסחי םייק םלוכ םעו םידוהי-אלו

 .זיולקב

 םושב הדמע טקנ אלו תירוביצ תוליעפ לכמ קחרתהו היה עונצ שיא

 םיקדוהמו םיבוט םיסחי ומייק םהינש .ריעב אוהש ןינע הזיאב תקולחמ

 אלו ותונלבסב ןייטצה .ריעה יבשות לכ לע םידבוכמ ויהו םהינכש םע

 דצה תא ענכשל לדתשה שפנ תוולשבו טקשב .סעוכ םעפ ףא ותוא ואר

 .דגנכש

 הלדיג ,הבוט חורב תיבה תא הלהינ ,תפומל תיב תרקע ,יצייח ותשא

 ןיסומנ הידליל תונקהל העדי ,אבס חורב םידלי-תכורב התחפשמ תא

 .תלוזה תא דבכל לכה לעו םיפי

 דימת לבקתנ םתיבל אבש ימ לכש ,ןיטינומ םהל ואצי הביבסה לכב

 .םינפ רואמב

 ,םירפסב האירקל יאנפ האצמ תעגיימו הרוסמ הדובע םוי ירחא

 .לארשי-ץרא לע םירמאמו תועידיל האמצ התיה לכל לעמו ןותעב

 .םתיב לע םג חספ אל יצאנה ןיילתה

 !ךורב םרכז אהי
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 יווט לארשיו ליטא

 יאבמ ,יורט לארשי 'ר הלעב ;ןמפוה עוועוול הינש תב ,ליטא

 ,רדסבו םעטב עימשה וירבד .רנסאק Aor לש "טנמלרפ,ב םיעובקה

 הבשקהב .ןתנהל ךרוצ היה אל רובידה תושר .םיענכשמ ויה ויקומינ

 .ול וניזאה בר ןינעבו

 דימתו ימיטפוא דימת .,תולענ תוישפנ תונוכתב ןייטצה לארשי 'ר

 קחרתה לבא ,רוביצ ינינעב הרועמו היה םכח דימלת .בוט חור בצמב

 תושירדה תורמל ,הירבדמ-ישאר ןיב תויהל םיכסה אלו רוביצ תוליעפ לכמ

 .וילא ונפוהש תוברה

 .הביבסבו ריעב רתויב הלודגה םיחמק תונח יורט לארשיו ליטאל

 רשויו map רבס ,בוטה תורשה .םהילא ונפ הביבסה לכמ םיבר םינוק

 .לכל חטבומ היה ירחסמ

 .שפנ תוריסמו הבהאב םיכרצנל הנמאנה התרזע השיגה יורט ליטא

 הנחו לרעפ

 האשנ לרעפ .הנחו לרפ :ויה עוועוו לש רתוי תוריעצה תונבה יתש

 לש ורוכב ונב לאומשל האשנ הנחו בוחלובב דלונש ,לארוק הנוי-ילאל

 ןיב םידבוכמ ויה לאומשו הנוידילא :םהינש .דבוכמה רעלדירפ שירעב

 יכרצ לכלו י"א תונרקל םיעודי םימרות ויה םהינש .היבשותו ריעה ינב

 לארוק AIP OND הנושארל ונפ 'וכו "הלכ תוסנכה, ןעמל .הליהקה

 וקבד ,םיליכשמכו םידמולמכ ויה םיעודי םהינש .רעלדירפ לאומשלו

 ינניח ךויחב ךלהתה הנוי ילא .ינויצה ןויערל םהידלי תא וכניח .תרוסמב

minרלדירפ לאומש .תוירבל  Wnוכמס םיבר ןכלו הבשחמה"רהוטב  

 .האלמ הביחו בר ןומא ול ועיבה ,ויתוצע תא ושקבו וילע םהידי

 .יתרוסמהו רדוסמה ,בוטה םתיב לוהינב תועודי ויה הנחו לרעפ

 תא שכר רלדירפ לאומש וליאו יאנוטיס ,חמק רחוס היה הנוי-ילא

 .הז תיבל תחוורמהו הלודגה ותונח תא םג ריבעהו ןמסייו אנינח לש ותב

 היוא-הלאביילו םולש םיחאה

 תונח לעב .ריהמו רדוסמ ,זירז שיא םולש :ויה ןמפוה עוועוו ינב

 לודגל םינפ הריבסה ,ודגנש רזע התיה האל ותשא .ןוזמל תרדוסמו הלודג

 ינינעב ליעפ היה םולש .ויבא יקסעב ךלהו ךישמה הלאבייל ; ןטקלו

 ותונכו ורשוי תא .תרוקיבב TON אלו תומכסומכ לכה לביק אל ,רוביצ

 .ובבלב תמא רבוד שיאכ היה עודי יכ ,םלוכ וכירעה תירוביצה

 ןמפיוק ילאדוהי 'ר לצא דמל ותוריעצב ,ליכשמכ היה עודי הלאבייל

 .תיסאלק אמגודכ הלאבייל לש ותוצירחו ותונעדי תא איבה אוהו
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 ואצמ תוינויצ תוגלפמו תועונת .תרוסמל םינמאנו םירשי ויה םהינש

 אל ןעמל ןהמ תחא ףא םע תוהדזהל וצר אל לבא .בחר םוקמ םבלב

 תונמוזמ םיתעלו לודגה תסנכה תיב יללפתמ ןיב ויה םה .הינש חפקל

 .םהיבא תברקב זיולקה יללפתמ ןיב ואצמנ

 ןפשטכר לרעפו םירפא 'ר

 שיא היה (ךייטה) לודגה םגאה י"ע ריעב חמק תנחט לעב םירפא 'ר

 םירפא 'ר כי ,"םירפא דוד, ול וארק םיבר .תובוט תודימ לעבו השעמ

 םינטקל ,םיקוחרלו םיבורקל עודי היה הז םשב .םלוכל דידיו דוד היה

 .םילודגלו

 הנחטה לעב לש וישעמבו הב ןנובתהלו הנחטב רקבל ויה תובר תוביס

 ץיקב רהנה ,ילאדוהי 'ר לש רדחה אצמנ םוקמה תברקב .םירפא דוד

 .דועו דועו ,רהנב וא הקינירב הציחר ,"ףרָאד ןטלַא,ל לויטה ,ףרוחבו

 לע סעכ אל םעפ ףא םירפא דודה .םינפ רבסבו ךויחב ונלבקתנ דימת

 לכ תלאשל ןוצרב הנעו ונינפ תא לביק תונלבסב ,ועירפהש םידליה

 .דחאו דחא

 ותגוז תבו םירפא 'ר לש םתציחמב תובר םימעפ תויהל יל אצי

 םג יתייה .םינוש םינינעב יבא תוחילשב הנחטל יתחלשנש תעב לרעפ

 ,ןפרוטנַאב רגה ל"בי לרש-לאירתכ םנב ,םידומלה לספסל ירבח םע םתיבב

 .החוורל חותפ היה תיבה .לזייר ותוחא םג הרג םש

 לכל טקשבו הענצב הנמאנ הרזע וטישוה ןפשטכר םירפאו לרעפ

 והיתיאר תובר .לודגה תסנכה תיבב ללפתמ היה ןפשטכר םירפא .ךרצנ

 היה רשא םינפ רבסבו דובכב לבקתנש ינרכוזו זיולקה יללפתמ ןיב

 .ול יואר

 קילאפ בייל תב האל-י'צייל

 םידב תונח רזיילל .עודיהו דבוכמה רעלעג ךורב ןב רזיילל האשנ

 תא םינוקל שיגה רשויבו תונמאנב יכ .םינומא ול ורמש תוחוקלהו הלודג

 םיריעצה onan ילעבה pa בשחנ .עפשב התיה הסנרפה .ויתורש

 .םינוש םינוגראב ליעפ םג היהו רוביצ ינינע לכב ןיינעתה .םיססובמהו

 תודהי ידומילב ןדמלכ היה בשחנ רזייל .קינראב קחצי 'ר לצא דמל

 .ול םירז ויה אל םיללכ םידומיל םגו

 תירבעל רפס-תיבב הבחר הלועפ הדש ואצמ רעלעג רזעילאו י'צייל
 לכב וארו סומלופ לכמ וקחרתה .שפנ תוריסמב ונעמל ולעפב וב וכמתו

 .בויחה תאו בוטה תא קר רבד

 .יצאנה ררוצה ידי לע ודמשוה תוחפשמה לכ

 !ךורב םרכז יהי
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 היזח/ באז דלפניו

 וגיחה בקעי

 ימי לכ םתוא תרישש דחא ידוהי בוטאינזור ינבל ןאכ ריכזהל ינוצרב

 םיגד ,םיציב ,תופוע ומכ םינוש ןוזמ יכרצמ םהל קפיסו תונמאנב וייח

 בקעי אוה אלה .בויצראווס רפכב ונלש קשמהמ הרשכ האמח םג םימעפלו

 ."רעמורק רעד ילאקנעי" שידייב םלוכ ול וארקש יפכ וא רגיחה

 ,בויצירבס רפכבש םייוגה ךותב דדובמו דדוב הזה ידוהיה היה רג

 םייוגה לצא הנק אוהו ,רפכ ותואב ורגש םידלפניוה לש קשמהמ קחרה

 יחופת וא המדא-יחופת תצקו םיגדו תופוע המכ וא םיציב המכ ורפכבש

 ךרתשה השקה ותוכנ תורמלו ,םיקשבו םילסב הרוחסה לכ תא סימעה .ץע

 םשו ,בוטאינזורל ועיגה דע ,מ"ק 10 לש קחרמ ,תולולס אל םיכרדב ,לגרב

 ךכו .הלדה ותרוחס תא ונממ ונקו לוכאל ,תותשל ול ונתנ ,וילע ומחיר

 ןומה ךותב דיחי ידוהי ,תוקחדו רעצ ייח יחש רגיחה לעקנעי סנרפתה

 .םהידלי ינשו ותשאו אוה ,םיירפכ םייוג

 py וירשקב םלוא .וילע ורבע תואלתו תורצ המכו תונויסנ המכ

 ובל תא חתפ ,הוחאו הבהא אלמ שגר ול הארה דחא לכ בוטאינזור ידוהי

 .הבוט הוקתו בל בוטמ זא ונרק וינפו וילע עיפשה הזו ותוא חראל ותיבו
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 ראוביונ לאקזחי
 (הוקת-התפ)
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 םיכלוהל ןורכז

 הלמ ינושלבו יפב ןיא רבד

 ,םיכ אוה לודג יכ ,ימע תב רבש לע

 הליהקה ישנא ,םימימתה םידוהיה לע

 .םניאו ויהש ,םוטאינזור תליהק

+ + % 

 ,םולחבו ןייקהב ,הלילפו םויב

 לומתא קר ולואכ םתוא רכוז ינא

 ,םולשבו תודידיב םתא יתייח

 .לועשמו ךרד לכב םלוכ תא הול רשא

 + + צ

 ND AS קר ראשנ -- תואיצמבו

 ,פונמ ןיא דע יבל תא םילכואה

 ,באזה י"ע ופרטנש םינטקה םידליה לע

 io אולמ לער ונימע תא הקשהש

+ + + 

 ,הרותה ישנא ריעה ינקז תא

 טק עגרל ףא חוכשל רשפא ךיא

 ,רי רחאלכ המדאה ינפ לעמ וקחמנש

 ,הארונה האושבו תונחמה ימיב

 הרכזא הלא

 POW ןיידה שריה-הדוהי 'ר תא

 ,ריעצה ברה ףסוי-םחנמ 'ר תא

 ,םיטחושה ןקז רזייוו יל'חשמ 'ר תא

 .ריעה שאר ןגפ ןמרביל דוד-הירכז 'ר תאו



 ןוילכו ןברוח



 םוהתה תא םדה בקיו.

 NS OF קנזיו

 ךתנתכ לע בשו קנוי םד

 NSIT ,הצנל חמי אלו

 ("הטיחשה לע, יב קילאיב ad .ח)

 רבד התֿפ

 והצק דע םלועה הצקמ תקעוצו תצרפתמ הרמ הקעזו ,באכמ ץלפתמ בל

 בוטאינזור וז ,יתדלומ ריעו ימע תיב לע הלודגה הניקה תא ו

 :ומע תב רבש לע הלוגה איבנה ןנוקש הלודגה הניקה ןיאמ .הדומחה

 םימ ישאר ?IN ימ,,
 העמד רוקמ יניעו
 הלילו םמוי הכבאו
 (ג"כ 'ח והימרי) ! "ימע תב יללח תא
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 ודמשוה ןאכ ,םצראמ ולגוה םש .והינשממ לודג רבש הזיא עדוי ימ

 poy op אל ןנוקמ םג ,וריאשה אל הברח AN ,רכז ףא וריאשה אלו

 לע תולעהל הסניו םוקיש ,שיאה היא ה ףרש רשא הפירשה לע תוכבל

 לע רבגתהל ישונאה ןורשכהו יזיפה חכה היא ?הרק רשא תא בתכה

 בותכל ךמצע תא ץלאמו הרקש המ לע בושחל ליחתמ ךנהש ןמזב באכה

 המ "םכיתורוד ועדי ןעמל, םיאבה תורודה ןעמל אוהש המו אוהש ךיא

 םירומש ןיידעש םירבדה wow ידכבו ?!יתדלומ ריעלו ימעל וללועש

 אל 1939--1942 םינשב האושה ימיב ונילע ורבעש םימיאה ימימ יתא

 רמוח ףוסאל ואוביש םינוירוטסהל םג ריכזיש ימ היהי אלו לילכ וגומי
 יתורפסה ינורשכבו םילדה יתוחוכב לדתשא ,הרקש המו הרק הז ךיא

 יתרייע ינבל הרקש המ תיגולונורכ הרוצב ריינה יבג לע תולעהל םצמוצמה

 יתליהק ינב לש םרכזל העונצה הבצמל תחא הנבל ףיסוהלו בוטאינזור

 .םשה שודק לע וגרהנש םירוהטו םישודקל הבצמ ;הביבסהו

ss,אל ,רכז םתוא םמד שרוד  mowםיונע תקעצ " 

 (ג"י 'ט םיליהת)

 קרוי"וינ / קוטול והיעשי

 האוש ה תונשב

 ,ןורחא רוד ועדי ןעמל ,

 י'םהינבל ורפסיו ומוקי ודלוי םינב

 6ו ח''ע םיליהת)

 ,בובלסינאטס זוחמב תיחרזמה היצילג םעפ ארקנש םוקמב — םינפל

 הבונאדהו הב'צ'צה ,תורהנ ינש pa ,םיטפרקה ירה pa אנילוד ריעה י"ע

 היסולכוא תלעב ,בוטאינזור המשו תנוטנטק הרייע םעפ הל הנכש

 םייוג לש לודג בושי ךותב שפנ 1.800-כו תוידוהי תוחפשמ 500 לש

 .םיבוט םהמו םיער םהמ ,םהינימל
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 םעב םיטועימה יגב לש םירפכ המכו םירשע תאזה הרייעה תא ובבס
 םימורגורפה ימימ הצמשל רוכזה יניארקואה םעה ינב המה אלה ,ינלופה
 הלאה םירפכה ךותבו .ומש חמי הרוילטפ םחצור-םרוביג לש תוטיחשהו
 ךותב םירזופמו םידדובמ ויהש תוידוהי תוחפשמ תורשע המכ דוע ובשי
 .הביבסבש םייוג להק

 לש ותיב ןיב היה INN ךרד ןויצ .בוטאינור לש החטש היה ןטק

 ינש ךרד ןויצ .ריעה ירוחאמ גרברפוק הירא אישוזו לפמי השמו טידנב

 םלושמ לש ותיב לומ רנדנול שרה לארשיו רנסק עטלא לש םתיב י"ע
  יכדרמ לומ רלדא היח לש התיב י"ע היה ישילש ךרד ןויצ ,רטכורפ
 ."קיתעה , רפכב רשטיוד

 -חוסמ םיבכרומ ויה ,הרייעה זכרמב וזכרתה ,םיידוהיה םיבשותה בור

 םירסח ויה אל .תוילוש-םידיקפו הלכשה ילעבו ,הכאלמ ילעב ,םיריעז םיר

 ,"םירתסנ,,ו םייולג ,םידורמ םיינע ,איצילג תורייע ama wd ,ןבומכ

 םהל ראשנש האנ שובל י"ע תילכלכה םתקוצמ לע תוסכל ולדתשהש

 im אל וא קוחרה רבעב םהל היהש "םיבוטה , םימימ הטילפל

 םוי היה ,ריעה יבשות בורל הסנרפ סינכהש ידיחיה םויה ,קושה םוי

 םע הביבסה לכמ םייוג בוטאינזורל ואבו וצבקנ םוי ותואב .עובשב יעיבר

 ימו סוס ימ ,הריכמל הרפ איבהש ימ .םבכר םע ,םשאר לע םתולכרמ

 ויה םידוהיהו ,ולמע ירפמו ותמדא ירפמ הרועש וא הטיח ,המדא יחופת

 תויחהל תוטורפ המכ חיורהל רכומ ןיבו הנוק ןיב םיכוותמ וא םהמ םינוק

 .ותיב ינב שפנו ושפנ תא

 ,הקוצמה ןמ ליצמו הדופה ,קושה םוי אוה ,לחוימה םויל ופיצ םלוכ
 רחוסש הרק םעפ אל .ןמזמ רבע רבכ ונוערפ םויש רטש תודפל רשפאמ

 םויש הז ללגב םייח סרה ינפלו םיבצע תוטטומתה ינפל דמע םייוסמ

 הלתש ותווקת תא אלימ אלו ודצל דמע אל "קושה,, םוי ,לאוגה הפוצמה

 הול םהמש םיברה םיוולמה יפלכ ויתויובייחתה תא םייקל לוכי וניאו ,וב
 םירחוסה ןיב תולודג תוידגרט ויה .קושה ירחא םהל ריזחהל מ"ע םיפסכ

 םיינעל ושענו םמחל הטמ עדגנ ,םמלוע םהילע ברח םוי ןבש םינטקה

 .םיחתפה לע םירזחמה םידורמ

 בוט רתוי ימל תוחונמ ימ לע הלכלכהו תוברתה ייח ולהנתה הככ

 .האושהו םימיאה ימי ועיגהש דע בוט תוחפ ימלו

 בוטאינזור יתרייע ינב תורוק תא םושרל תיגולונורכ הרוצב ליחתא

 דעו ינעטי אל ינורכזש המכ דעו תעגמ ידיש המכ דע וז המויא הפוקתב

 ארוב ינפלמ ןוצר יהיו .םיילאודיבידניאה יתושגר לע רבגתהל לכואש המכ

 אלשו יב ולשכי אלשו לשכא אלשו ןקותמ רבד ידי תחתמ איצואש םלוע

 ןעמל התימאל תמאה תא םלוע רואל איצוהל םולשו סח mone לישכַא

 .םיאבה תורודל ןאכמ דומלל ולכוי ןעמלו הירוטסהה
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1938 

ovידוהי לש םשוריג  papינמרג-ינלופה לובגה ךרד הינמרגמ  

 םהל תתל ילבמ םתנשמ םתוא וריעהש ירחא ,הלילה עצמאב ןישנובז

 םישרוגמ םידוהי םע הינלופו היצילג תורייע ופצוה ,שבלתהל ףא תורשפאה

 םמלועו המויא המהדתב םיכומ ,תיב ילענבו תומ'גיפב קר םישובלה ולא

 יוחמת תודעוו םיחבטמ דימ ומקוה תורייע הברהב .הליל ןיב םהל ברח

 לש םיריבג .ומויב op ידמ ורבגו וכלהש םישרוגמה םרזב לפטל מ"ע

 ןיב וכפהנ םיישפח עוצקמ ילעב ,הינמרגב םייקנע רחסמ ילעב ,לומתא

 ורבעוה םשלש הליהקה יחבטממ םנוזמ תנמ תא םילבקמה םינצבקל הליל
 .חכב

 .הזה לודגה ןובלעה ינפב דומעל ולכי אלש םהייח תא וחפיק םיבר

 ותלוכי בטימב לדתשה דחא לכו ,איצילג תורייעב זא וררש טקש יאו הלהב

 ולכוישו םמקשל תואוולהב םהל רוזעל ולדתשה םינוגראה .םיטילפל רוזעל

 con ואלב לדה רובצה לע הסמעמל לופיל אלו on םהילגר לע דומעל

 ךרד הלילב ושרוגש םיטילפה םרז ןיב ויה רכזיהל לוכי ינאש המכ דע

 : בוטאינזור יבשותמ םידחא םג ףתושמה לובגה

 טידנב ,ותשאו לפמי השנמ ,ותשאו השמ לש ונתח -- רגנוא ריאמ

 םע ןמרסו הכלז ,רנסק לסוי לש ונב ,רנסק יזנב יטלַא לש ונב רנסק

 ןורהא ,ותחפשמ לכו ןפשטכר שרה לש ונתח ,ןהאק םהרבא ,התבו הנב

 לש ונתוח קינרו דוד ,ליכמ לש ונב ,ולבנרוק םהרבא ,ותחפשמו ןמטייוו

 המלש ,הידליו הלעב ,היח גרבנזור השנמ לש ותב .ותחפשמו רגרב לרב

 ,ותחפשמו רפואל Sop ,גרבנזור רדנס ,ןפשגלו םייח ,רגנילק יזדנב ,סורג

 .הלעבו ץיבורוה הקייל ,רתסא-הרש לש הנב ,ץיבורוה ןמלק

 .הלאה םיללמואל רוזעל לדתשה ונתאמ דחא לכ

 1939 - השילפה

 םלוע ןורכזל ראשיש רהמנהו רמה 1939 רבמטפסל ןושארה ישישה םוי

 היסולכואה ךותב הלהבה .ןילופ ימשב רלטיה תואבצ לש השילפה םוי אוה
 םהילעש וניבה ונכותבש םיריעצה .לועפל המו ךיא ועדי אל ,הלודג התיה

 סויג יווצל וכיח םידחא .ושע ןכו יאבצה זוכירה תודוקנב דימ בציתהל

 בצייתהל וכלהש ולא םג ,ועיגה אל סויג יווצ םוש לבא ,תובצייתה תואירקלו

 רידסה אבצה תורושב םג .בציתהל ימ ינפל היה אל יכ ואבש תמועלכ ורזח

 םידחא .םידמ ולבק אבצל םיבצייתמה ןיבמ םיטעמ קר .והובו והות היה

 .םידמ אלל קשנ ולבק

 -כחה,, םירחוסהמ המכ דוע וסינ ,עובשל ןושאר םוי ,רבמטפסל 3 םויב

 םעיגהב לבא ,הרוחס שוכרל מ"ע בובלסינאטסל עיגהל םלזמ תא "םימ

 םינמרגה .תובוחרב םיעוצפו םיגורה ,הברח יצח ריע ואצמ בובלסינטסל

 .ריעב לודג סרהל ומרגו ותרחמלו ישש םוי לכ ךשמ ריעה תא וציצפה
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 ינמרג ןוריוא .תיריוא הצצפה לש המעט תא ןכ םג ומעט התיבה םרזחב
 .ולציג סנבו ותוא ץיצפהו םהלש סובוטואה ירחא ףדר

 זיעמ וניא דחא ףא ,םיכושח תולילה ,תרבוגו תכלוה המיאהו דחפה
 הרייעב .םעופ בלב תושדחל בישקמ וידר שיש ימל .ותיב חתפמ תאצל
 שוביכה ירעמ םשפג לע וטלמנש םיטילפה ינושאר עיפוהל םיליחתמ
 קליוו ר"ד :ורזח הרייעל .רבמטפסל ןושארה ישש םויב רבכ ןברק ולפנש
 הגיבדי ותשאו ץיבורוה ןואיל ר"ד ,קינאלו וגיז ויחא ינש ,גרבסרלדא

 ונתח ,דירפ םהרבא ר"ד ,רעייפ הנריא ותשאו סואהטסול קנונ ר"ד ,ריפס
 | .דועו רלג הרש ,רלדירפ לאומש לש

 להקה שאר :ינמורה לובגה תא רובעל וסינ רבמטפסל 15 ישש םויב

 .רגצמ דרנרב וסיגו גרבנזור יאתבש ,רנצמ Aor ברה ,ןמרביל הירכז 'ר

 וברס הנסרק לש רהה הצק דע ןמסדנל ךליימ לש הרכרכה םע ועיגהשכ

 ןיאש םימשהמ תוא הארנכ הז יכ וטילחה םיעסונה .תכלל ךישמהל םיסוסה

 ,ןושאר םויב .ואבש תמועלכ התיבה ורזחו הגהנה אלל הרייעה תא ריאשהל

 יטיבוסה ץוחה רש לש ומואנ תא וידרב ועמש ,םכשה רקובב ,רבמטפסל 7

 הניארקואל סנכיהל עגר לכ דמוע ררחשמה םודאה אבצהש ,בוטולומ
 .תיברעמה

 הרטשמה םג ,ןוטלש םוש ילב ,םירקפומל ונייה ,רבמטפסל 18-ב ,תרחמל

 םיערופה םילוכי עגר לכש ונששח ,םיריעצה ,ונאו ירגנוהה לובגה ךרד החרב

 תימצע הנגה רותב ןגראתהל יאשחב ונטלחה ןכל ,ונב תוערפב ליחתהל

 .ושפנ לע דומעלו גישהל לוכי היה דחא לכש ,הנגה ילכ ינימ לכ םע

 שושחל שי וא חומשל שי םא םיעדוי אל .םוצע חתמב היח היסולכואה

 ,םיחצורה םינמרגה םיאצמנ ירטס ריעב .ונלובגב םודאה אבצה תסינכ ינפמ

 אובת ןיאמ .ונעישוי ימ םיעדוי אל ונאו ,יסורה אבצה -- בובלסינטסבו

 ? הרזע

 אבצה יכ ןזואל הפמ הל עדונשכ הרייעבש תיניארקואה היסולכואה

 .אב םהלש חישמ וליאכ וחמשו ולהצ ריעל סנכיהל עגר לכ דמוע םודאה

 ,ללותשהל םיליחתמ דימו .םידוהיב ןבומכ + המבו .חמש תושעל שי ןכ םא

 לש וגב ,דנמאיד ןבואר היה תוינחצרה םידיל לפנש ןושארה ןברקהו

 .לישנא יניב

 שרה לש ונב יגודל חילצה ,רבמטפסל 20-ב ,רקובב יעיבר םויב

 םשמו ןילוה רפכה דע וצר ,םירבח ינש דוע םע הרייעהמ קמחתהל ןמסדנל
 יסורה אבצה לש רשג-שארה ,יסור קנט יבג לע םיבוכר ןוחצנ יאלמ ורזח

 .הרייעל סנכנש

 ,םודאה אבצה י"ע רדס תטלשהו ןוטלשה תלבק תשרפ הליחתמ

 .הכאלמ יתבו תויונח ,םיתב :שוכרה תמאלהב וליחתה לכ תישאר

 IN ."םיריבגה-"םייו'זרובה,, .םידוהיה ןבומכ +ןושארה ןברקה לפנ ימ

 ,בייל-לאומש ,בל בקעי ,סורג יכדרמ ,ןמנזור יי'צלארשי : םיתבה תא ומיאלה
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 ,ןמפוה םולש ,לקנרפ םולש ,לקנרפ ריאמ ,גרבנזור יזייא ,רלדירפ יזייא

 ,רנליוו סטמ ,ץרוק ףסוי ,ןמטרא בייל-לארשי ,רעלעג רזייל ,ןפשטכר לטא

 .אנט י'צווו ,קילפ בייל ,רלה יסאס ,רגרב יניפ ,רגרב ףסויו המלש םיחא
 וא הדובע איהש הזיא לבקל לדתשה דחא לכו ורגסנ הסנרפה תורוקמ

 .םייקתהל תורשפא התיה אל הדובע סיטרכ ילב יכ .הדובע םוקמב ללכיהל

 תאצל ודחפ ,הדובע סיטרכ ילבו ,"לכוא PNR -- הדובע ןיא,, : התיה המסיסה

 ליחתה בורה .יביטקודורפ יתלבכ ריביסל חלשיהל היה לולע יכ הצוחה

 ילב רדתסהל ולכיו ףסכ תצק ןיידע םהל היהש ,םידחא .דובעל שממ

 דימ תרבועה השורד הרוחס תויהל וכפהש הדובע יסיטרכב ודייטצה ,דובעל

 ריתסהל וחילצהש תורוחס ינימ לכ םע רוחסל רתסב וליחתה םידחא .דיל

 .תיסורה תשלובה יניע ידימ

 הרייעב תשגרומ התיה הינמרגו היסור ןיב המחלמה תזרכה םע דימ

 .םילודג תוערואמ ינפל םידמועש ושיגרה .םיבשותה ןיב הלודג היסומלרדנא

 אבצה םג םהירחאו הרייעה תא וניפ םהיתוחפשמ םע תיסורה תודיקפה

 .1941 ינויב 30-ה ינש םויב הז היה ,יניעטמ אל ינורכזש המכ דע .רידסה

 לגרב ימו בכרב ימ ,םידוהי 200--150 ךרעב יסורה אבצה םע דחיב ובזע

 תבזועה תבכרל ןורחאה עגרב עיגהל ידכב וחרב ,הלבוה ילכ ינימ לכב ימו

 וחילצהש ולא לש םלרוג לבא .התיה אל החירבל תרחא ךרד .בובלסינטסל

 ןיב תקמחתמה תבכרב וניחבה םינמרגה .רמו ער היה תבכרה לע תולעל

 אל דחא ףא ןיטאיסוהל ועיגהש דעו ףרה אלל התוא וציצפהו תורעיה

 .םייחב ראשנ

 ותחפשמ םע ותחירבב ןפשטכר םולשש ךיא םעפ ףא תאז חכשא אל

 תא ובזע ?םיכחמ םתא המל ,םידוהי, :תולוק ילוקב קעצ הרייעה ךרד

 ."יתא ואובו םכשוכר

 וירבד .ץיבורוה ךורב ידידיו יבורקמ דרפיהל ידיב הלע תאזה הלהבב

 ךניא המל ?ןאכ ההתשמ התא המל, :ינזאב םילצלצמ ןיידע םינורחאה

anyשוכרה לע ךל לבחה ? חרובו ךשוכר תא  ?" 

 והובו והות ררתשה הרייעה תא בזע םייסורה םילייחה ןורחא רשאכ

 ןמזב ומכ ,םייוגה וליחתה םייתניב .רקפה השענ לכה .הלודג היסומלרדנאו

 תאו ,םתחירבב םובזעש םידוהיה יתב תא דודשלו ללותשהל ,םיסורה תסינכ

 .םוקמב םתוהש ןמזב ודסיש םיביטרפואוקהו םיסורה לש תוימשרה תויונח

 תוצובקה תחאב םתגיסנב ולקתנ םיגוסנה םודאה אבצה תוסייג ינורחא

 ,ןתוא ודדש םיערופהש תוימשרה תויונחה תחא די לע םיערפתמה לש

 וקחצש םיריעצה תצובקב הריו והבור תא םילייחה דחא דירוה םתמחב
 התיה תאזה היריה .קפַאלש ליסו לש ונבב עגפו םיגוסנה םילייחה לע

 .םידוהיה דגנ םייניצר םידממב תויוערפתהו םורגופ תלחתהל ןמיסו תוא

 ןמז ותואב רבעש ,ןמסרטש בקעי לש ונב ,השמ היה וז תוערפתהל ןברק

 .םיחצרמה ידימ תוצרמנ תוכמ גפסו בוחרב ומותל

 לבא ,ירגנוהה אבצה ינושאר הרייעל וסנכנ ,1941 ילויל 4 ,ישש םויב
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 הרייעה לוהינ תא םהידיל ולבק םודאה אבצה תביזע םע דימ השעמל

 קויטסוק ,רמוכה סאקפאלש ר"ד, סאברוק ר"ד לש ותושארב םיניארקואה

 לש תינמזה הדעוה האיצוה צ"החא םוי ותואב .דועו לבוק ,יקצניפול

 ולספ תא ץתנל מ"ות תשגל םהילעש םידוהיל וצו הארוה םיניארקואה

 .ןמסייוו לאכימ י"ע ,ריעה זכרמב םודאה אבצה י"ע םקוהש pad לש

 דחא סורג יכדרמ לש ותרידב עיפוה ,הלילב רחואמ ,ישש לילב

 תודוס ידוסב ול עידוהו יקסנישיו ןאוויא רכיאה ,םלועה תומוא ידיסחמ

 רקבב תבשב תרחמלש תיניארקואה הדעוה תטלחה לע עמש עגרכ יכ
 רוצעת תיניארקואה היצילימה ,תסנכה יתבמ םהיתוילט םע םידוהיה ואצישכ

 תא ןימלעה תיבמ איבהל םצלאתו ,ץתונמה ןינל לספ י"ע ,רכיכב םלוכ תא

 תיזוידנרג היול ול ךורעלו לספה ירבש תא וכותל סינכהלו םיתמה ןורא

 םיפפותמ םתוא םיבבוסמה םייוגהו םהיתותילטב ,םיפוטע םידוהיהשכ

 ,םהירחא
 סורג יכדרמל םיעשרה לש םתמיזמ תא הליגש הזה דיסחה יוגה

 תא רהמ קלסל ,תאזה הפרחה תא םידוהיהמ עונמל וגוצר םאב ,ושקיב

 .רקבה דע םוקמהמ לספה ירבש

 Msn ירחא שגינ ,תבשה תא ללחל עגר con אל סורג יכדרמ 'ר

 טקשב ושגנ דחיבו רמושה ילאוויר םייח לש ונב תא ותנשמ ריעהו הליל

 םירבשה תא וליבוה תירשפאה תוריהמבו הלגעל לספה ירבש תא וטקלו

 .ןיכפושה תולעתב םתוא וקרזו םייחבטמה תיב י"ע ריעל ץוחמ

 םינש ךשמ םיניארקואהו םידוהיה ןיב לוכיבכ התיהש תודידיה לכ

 שופח לש הלתמאב ,תיניארקואה היצילימה .הליל ןיב הגומנ תורוד ילואו

 ודדשו םיידוהיה םיתבל הסנכנ ,תורשכ יתלב תורוחסו םיטסינומוק ירחא

 .םדיל אבה לכמ

 לש לודגה םוחה תורמל ,רקובה רוא דע ברע תונפל 7 תועשה ןיב

 םייניארקואה םידדושה דחפמ םהיתבב םידוהיה ורגתסה ,ץיקה ישדח

 ופיצו םידוהיה ובשי דחפ יזוחא .םהיניעב בוטכ םידוהיב ושעו וללותשהש

 רודיזיא ר"ד ןקזה לש ותיבל םיניארקוא תצובק הצרפ דחא הלילב .תואבל

 ןובשח םהל היה ותאש ,סואהטסול קינונ ר"דה ונתח תא ושפיחו ראייפ

 תא ואיצוה ,תיבב והואצמ אלו ליאוה ,םתמקנ תא םוקנל תעכ וצרו יטרפ

 וויצו חמק קש ותיבמ ואיצוה ,חצר תוכמ ול וציברהו ראייפ ר"דה ןקזה

 הביס אלל .םיערופה לש םיתבה דחאל דע ובג לע ותוא תאשל ןילע

 המכ דועו ןמרסו לאירזעו לקנרפ ןמלק לש ודכנ ,זייר יציא תא ורצע

 .התיבה םוחלשו תוכמ םהב וציברה ,םידוהי

 קושה רכיכב עיפוהל םידוהיה וצלאנ ,'הו 'ב םימיב ,עובשב םיימעפ

 םיתיעל .םשפנ תא תויחהל ןוזמ יכרצמ תא שוכרלו םהיתורוחס רוכמל

 ךרצמב רקי ץפח וא הרוחס ףילחהל וא תונקל אוהש ימל הלע תורידנ

 .הריכמל ןוזמ יכרצמ םוש קושל ואיבה אל םייוגה ,ןוזמ

 םעפ אל יתיאר סורג יכדרמ לש ותיבב תיזכרמה רכיכב רג יתויהב
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 יתיאר דחא םויב .םייוגה םינכשה דצמ תויורזכאו תויוללעתה ינימ לכ

 ותיב ריקל ןעשנ ,ץוצרו רובש ,ןקז ידוהי ,רגרב יצניפש ךיא יניע ומב
 לש רזממה -- קויאש קענאי ריעצ יוג וילא שגינ ,רלדירפ ליטומ לש

 לע וליפה ,תוירזכא תוכמ ול תיחנה המו המל דיגהל ילבו -- עקנאה

 .וילגרב וילע ךרדו ץראה
 ,רנייר דוד לש ותיבל דע עיגה ,ץראה לע חנומ רגרב יצניפ תא ובזעב

owריעצ היה רנצייוו לבא ,וילע לפנתהו רנצייוו בייל תא רזממה שגפ  

 .וב ושפנ דוע לכ חורבלו ונממ קמחתהל ודיב הלע ןכלו ץרמ אלמו

 ר"דל דחא םוי שגנ ,וילגרב הכנה ,סניב םירמ לש הנב ,שרה-םהרבא

 ,ותשקב תא עומשל הצר אל וליפא עשרה .רבד הזיא ונממ שקבל סיברוק

 וילע ךרד ,לפנ הכנהשכו םהילע ןעשנ היהש תולקמה תא ונממ איצוה

 .וילגרב חצורה
 תודובעל םילעופה תסכמ תא תואלמל םיכירצ םידוהיה ויה םוי לכב

 הרטמב תורתוימו תולפט תודובע ינימ לכ ואיצמה .לוכיבכ תוירובצה

 .םידוהיב תונעתהל
 תיב לוממ רהה לע הרטשמה לש הוורואה תא תוקנל םעפ אצי יל

 .רטור קרמ רטסיגמה םעו רגרב יניפ לש ונב לארשי םע דחיב טפשמה

 לארשי איצוה ושפנ תא תויחהל ידכבו החירסמו השק התיה הדובעה

 רבע הרקמב .ונלוכ ןיב הקליחו אוהש ךיא גישהש שבי קינקנ לש הכיתח

 תפרוט היחכ .והשמ םיסעול ונאש הארו קוצנמאטא רנויצלימה ןמז ותואב

 .והבורב ונתוא הכהו ונלוכ לע לפנתה
 ךיא ,לװע םעפ ףא לבס אלו ןתרבג היהש קילארשי לע יתאלפתה

 לבא .םייפא תחא הנמ הזה ריזחל בישהל אלו ורצי תא שובכל לוכי אוה

 םעפ םוקננה הקייש, :םעפ יתוא לאשש ותלאש תא חכשא אל םלועל

 "? ונתמקנ
 תבכרה תנחתב דובעל וחלשנש םיידוהיה םידבועה םע היה עורג רתוי

 תוקנל מ"ע םידוהי 25 התנמש הצובק החלשנ תחא םעפ הציבוכרקב

 םיצוקה תא ,הדובע ילכו םילכ אלל -- םהידי ומב תבכרה יספ תביבס תא

 ,ץיבורוה ןואיל ר"ד :ראשה ןיב ויה תאזה הצובקב .ץצחה ינבאו םינקרבהו

 וסיג ,גרבנזור יתבש ,קילפ יתבש ,ןפשטכר ןושמש ,סילזיימ ןואיל רטסיגמ

 .תעכ רכוז יניא םהיתומש תאש םירחא דועו ,רשטיוד םולש ,רצנמ דרנרב

 MN .דעצ-דעצ לוחזלו םיפופכ םהשכ תושעל poy ויה הדובעה תא

 עגרל חור בואשל וא רשייתהל עגרל תוחפל הסינש ידוהי ותואל היה יובאו

 .חצר תוכמ וילע תיחנהו ינמרגה רמושה וילע לפנתה דימ .טק

 ידכבו הצרא חנצו הדובע בורמ שלחנ סלזיימ ביילש הרק דחא םוי

 תאז לכבו .ופוגב רשטיוד םולש וריתסה ותוא הארי אל ופטסגה שיאש

 הנע ,בשייתה ימ לאששכו הדובעב והשמ הרקש ופטסגה שיא שיגרה

 תרוצב ותנמ תא לבק םוקמב ובו .ינא :רשטיוד םולש סוסה אללו דימ

 .ינמרגה ידימ תוכמ
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 בגא ךרד םעפ ויתלאששכו ,וחבשל תאז ריכזה אל םעפ ףא םולש

 אל ביילש יתעדי יכ ןעי תאז יתישע :תוטשפב יל הנע ,תאז השע המל

 .ופוס היהי הזו לבקיש תוכמה ירחא רתוי דמעמ קיזחי

 ומיקה םיסורהש הטרדנאה קוריפב דחיב ותא דובעל יל אצי םעפ

 אל וא ,דחא חולב הלילח עגפי רשא שיאל היהי יובאו יוא יכ ונל רמאנו

 עיבשהל םהיתוחוכ לכב ודבע םישנאה .סנכנש םשכ רשי רמסמה תא איצוי

 : בוש ויתלאששכ ,רוזעל ידכב ינשל דחאמ ץר םולשו ופטסגה ןוצר תא

 רוזעל ידכ ינשל דחאמ ץר ךנה המל ? ךמצע לע רהזנ ךניא המל ,םולש;

 םיקחוצו קוחרמ םידמוע םינמרגה תא תוארל הצור יניא, :יל הנע 7295

 םילכתסמ ,דצב םידמוע םיניארקואהו ,םידוהיה ןובשח לע םיצצולתמו
 ,םולש שיאה היה הזכ ."םינמרגה ידימ תוכמ לבקנש ןמזב תחנמ םיגגומתמו

 .בוטאינזור הלדג הזכ

 האיצוה םינמרגה םע דיב די הדבעש םיניארקואה לש הנוילעה הדעוה

 דונעל םהילע 1941 טסוגואל 5 םוימ לחה יכ ,םיידוהיה םיבשותל העדוה

 וז הנש לש באב 'ט םויו ליאוה .רכיה תואל ינמיה םעורז לע בוהצ יאלט

 ומידקה טסוגואל 3-ה םויב א"ז בוקנה ךיראתה ינפל םיימוי קוידב לח

 בוהצה יאלטה תא דונעל רעייפ ר"דו ןמרביל הירכז להקה שאר ,רנצמ ברה
 ."תידוהיה היצילימה, םהל וארקו וגגומתה תאז םתוארב םייוגהו

 תנמלא הירצונה ותשאו ץ"כ ר"ד םע יתייה המחלמה ץורפל דע

 תיפסכה םתקוצמ ןמזב .םינייוצמ םייתודידי םיסחיב יקסניזול טפושה

 דימת ,יתימא דידיכ םתיבל סנכנו אצוי יתייהו םיפסכ םעפ אל םהל יתיוול

 והותו רקפה לש בצמ היה הרייעבש ןמזב .דובכבו תופי םינפ רבסב ינולבק

 םעפ יתסנכנ ,תובוחרב ךלהתהל היה דחפ שממו ,ביצי ןוטלש אלל ,והובו

 דע דחא םוי ולצא ראשהל יל רשפאיש ונממ יתשקבו ץכ ר"דה ידידיל

 -ידב, :דימ התנע תעשרמה ותשא לבא ,דימ םיכסה ץכ ר"ד .םעז רובעי

 תאו תיבה תא דימ יתבזע ."ונלש ןודוהיה רובע וליפא םוקמ ןיא יתר

 טקשב לבוסה ,ןכסמה ץכ ר"ד לע םימחר אלמתנ יבלו הרוראה תיבה תלעב

 .םידוהיה לכ ןיבמ הנושארל ןברק לפנ ומצעב אוהש ןבומכ .היוגה ותשאמ

 .רפסל הצור ינא הרקמ דוע לע

 םינשה לכ ךשמ .ץיבוקינלמ םשב ריעצ יוג דיקפ דבע ןוירטונה לצא

 רסאממ שממ ויתלצה םיסורה ןוטלש ןמזב .םיבוט םירבח ,םידדוימ ונייה

 לוזלזז ללגב טפשמל דמעוהו הדובעל םעפ רחיא רשאכ ,תובר םינשל

 היהש יאופר רושיא ול יתאצמה .םינש 6 רסאמ לבקל לולע היהו ,הדובעב

 אציו טפשמה תיבל ותבוטל דיעהל יתאב ידבל ינאו ,םימי 3 ךשמ הלוח

 השענ אוה ,ינמרגה אבצה תסינכו יסורה יוניפה םע תעכ .ירמגל יאכז

 ןוזמה יכרצמ לכ תקולח התיה וחוקפ תחת .הלעמב הנושאר תוישיאל

 המועזה הנמה תא :איהו הנטק השקבב וילא תחא םעפ יתאבשכ .םידבועל

 םויל םרג 100 לש םחלה תנמ תא םיידוהיה םידבועל הכ ןיב םיקלחמ םהש

 לכוגש ידכב הב דבוע ינאש האפרמה ךרד םתוא ונתיש םהל םיביצקמ םהש
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 ,התע דע השענ הזש יפל אלו הדובעל םתאצ םרטב םידבועל םתוא קלחל

 הדובעב רבכ םיאצמנ םידבועהש ןמזב םויה ךשמ םיקלחמ הנמה תאש

 .םחל אלל

 ונתנידמ :סעכב קועצל ליחתה קר ,יננע אל ףאו םולשל ויתכרב

 .םלוכ לש םנוצר תא קפסל םילוכי ונא ןיאו ןיידע איה הריעצ הרקיה

 .ונמצעל לכ םדוק גואדל םיכירצ ונא

 דחוימבו תויחל השק רתוי השענ םויל םוימ ,תוריזגה ושדחתנ םוי םוי

 ודיבכהו םיתבה תא ואלמו םיכומסה םירפכהמ ושרוגש םידוהיה ועיגהשכ

 -כואה לכו, םידבועל קר םיקלחמש ןוזמה תקפסא לעו ילכלכה בצמה לע

 .םידבועל תובצקומה תונמהמ תויחל הכירצ -- תדבוע אלה םג -- היסול

 ןוטלשה םע מ"ומה תורמלו דאמ םירקי ךרע ירבדב דחושה תורמל

 -קואה םינוממה וטילחה ןמרבילו ריפס ר"ד ,טאבאס ר"דה ומכ םידידי י"ע

 .םוקמהמ ירמגל םשרגלו רתויב בורקה ןמזב םידוהיה לכמ רטפיהל םייניאר

 ש ו ר י ג ה

 דעוה םעטמ טאבאס ר"דל רסמנ ברע תונפל טסוגואב 27 'ג םויב

 1941 רבמטפסל 1 דע יכ םידוהיל עידוהל וילע יכ ןוחטבל יניארקואה

 רוחבל םהל הנתנ הרירבה .דחא ידוהי ףא ראשי בוטאינזורבש רוסא

 .שולאקו ,הציבוכערק .אנילוד .ץילאה :"הריגה,, תומוקמ העבראב

 לכ תא שרגל םינווכתמ םייוגה יכ תועומש ןכ ינפל וכלהתה בוחרב

 םתוא ריזחהל ךכ רחאו ישפח ןפואב םתוא דודשל ולכויש מ"ע םידוהיה

 ומחנתה ךכ -- "םידורמו םיינע םידוהי ond תפכיא המ יכ , .התיבה

 האופר ידבועל .םדיבש בהזו ףסכ ילכו םפסכ תא רובקל וליחתהו םידוהיה
 הרסמנ .בוחרב םיברעב ךלהתהל דחוימ רתיה היה םהלש ,םידוהיה ןיבש

 .הרייעה תא בוזעל וננוכתיש םידוהיל עידוהל םהילעש הביצעמה העידיה

 .םיבשותה תא ונרהזהו תיבל תיבמ בויא תרושב םע ונכלהתה

 תולגעו םייוג יפלא י"ע םיפקומ ונא הנהו וניאר םכשה רקובב תרחמל

 "םהידידימ,, דרפיהל וליאכ ואב םה .הלבוהו הצירפ ילכ ינימ לכו תורכרכו
 גישהל היה רשפא יא ףסכ םושב ."הדירפ,, תונתמ םהמ לבקלו םידוהיה

 ךרע ילעב םידגב וא תוורפ ,בהז ,ףסכ דעב קר רחא בכר ילכ וא הלגע

 לש היווחב תוארל הרייעל ואב םייוגהמ םיבר .'וכו הריפת תונוכמ ,בר

 היה השקו ליאוה .תורוד יבג לע תורוד ויח הבש ,םתרייעמ םידוהי שוריג

 תחא הלגע רוכשל דחיב תוחפשמ המכ וצלאנ ,ןאכמ םעיסהל תולגע גישהל

 .םתיא תחקל ולכי קרש םיצוחנ יכה םירבדהו םידליה תא הילע וסימעהו

 םוקמהמ וקחרתיש דע םייוגה וכיח אל הלגעה לע תחא החפשמ התלעשכ

 אבה לכמ םתיא ואיבהש םהיתולגע לע ולעה .תיבה דושב וליחתה דימו

watרחא הלילח ונמדקי לבל זרדזה דחא לכו . amaיניעל דוש תלהב  

 oma הנהו בוחרב םהילטלטמ ay ןיידע םידמוע םידוהיה .לארשי לכ
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 םידוהיל ושגינ םהבש םיבוטה ,לומתאמ םהידידי י"ע םהיניעל דדשנ םשוכרו

 םג, יכ םהל "ביחרישכ , קר םיצפחה תרומת ןוזמ יכרצמ םהל וחיטבהו

 ודחפ יכ ,םיאור אלכ םמצע תא ושע םידוהיה ."לוכאל המ תעכ ןיא ונל

 .םוקמב םתוא וחצרי אלש בוט ,תומ דחפ

 וניפש םידוהיבו תוליבחו תולגעב הסוחדו האלמ התיה קושה רכיכ

 .סנכיהל ןאל םוקמ ואצמי אל םירחאמהש ודחפ יכ ,תוריהמה לכב

 תוירזכאב םיניארקואה ורצע ,תולגע אלמ היהש ,ישארה שיבכה לע

 תרשואמ .םיצפחה לכ תא קורזל םישנאה תא וחירכהו וכיה ,תולגעה תא
 .החירבה ךרדב וכישמהו יניארקואה רמשמה תא רבכ הרבעש החפשמה התיה

 וליאכו הקיתרנמ האצי המחה ,דאמ םימח םינורחאה טסוגוא ימי םימיה

 ,הקשמ וא םימ תפט אלל .םיחרובה לש םלבס לע לבס המוחמ הפיסוה

 הרבע םכרדש םינכשהמ דחא יוג ףאו !םימ !םימ :וקעצו וללי םידליה

 .םימ תפיט םהל שיגהל םהילע םחיר אל הריישה

 הרייעה לכ תא רבועש לחנה רכס תא םיחתופ םח ץיק םויב ליגרכ

 לכו רכסה תא וחתפ אל הליחת הנווכב םויה ,ריואה תא הז י"ע ןנערמו

 ןיבמ םיבר ופלעתה תופיעהו םוחה קנחממ .םימ תפיט אלל שבי היה קיפאה
 הרש הירחא ,טחושה תשא הגייפ התיה הפלעתהש הנושארה .םיחרובה

 .םמש תא תעכ רכוז יניאש םישנא דועו םואבדניל

 : םהל רקיה לכ תא םתיא תחקל וחכש אל הרייעהמ םתוגיסנב םידוהיה

 םירודס ,שדוק ירפס ןכו םילוספה הרות ירפס .םירשכה הרותה ירפס תא

 בטיה וזרא שרדמה יתבבו תסנכה יתבב ואצמנש שדוק ירבד דועו םירוזחמ

 .ומוקמל רזחוי לכהו שדחמ לכה וחתפי התיבה םרזחב יכ וויקו םיזגראב

 ירפס לכ תא איצוה סיברוק ר"דה יכ ונל עדונ תועובש המכ רובעכ

 ילכו םירפסה רתי תאו שולאקל םריבעהו םיזגראב םיזורא ויהש שדוקה

 .םייטרפה םהיכרצל םהב ושמתשהו םייוגה ודדש שדוקה

 רבכ תיניארקואה היצילימה לש תוכמהו תוקידבה ירחא יכ ,ובשחש הלא

 .הרומג תועט ועט ,םישופיחהו םייוניעהמ וררחוש

 -וגמה םידוהיה םע טרופסנרטה יכ ,שולקב ופטסגל ועידוה םיניארקואה

 םתכאלמש וכזש ,אלפה תא םהיניע ומב תוארל ואב םהו ךרדל ןכומ םישר

 םהל קפסל ווצו םידוהיב ולכתסה ,ואב ופטסגה ישנא .םירחא י"ע התשענ

 רזייל 'ר ףכית תובדנתהב םהל וקפס תוכימשה תא .חמק יקש 2-ו תוכימש 4

 ולביק םישורדה חמקה יקש ינש תא .ןאמטראה בייל לארשי ופתושו רלג

 ןושמש ,ץיבורוה ןואיל ר"ד ,סואהטסול קלודו קנונ ר"ד ףוסאל םהילע

 .דועו ןפשטכר

 תושרה הנתינש ןמזב הרקש המ בלה ערוק הזחמה תא ראתל השק

 ,תיללכ הלליב וצרפו וקשנתה וקבחתה םידוהיה .הרייעה תא בוזעלו זוזל

 םמוקממ זוזלו םהילגר תא םירהל ולכי ישוקבו םהיניעמ דרי תועמד לש םי

 .םהילגרב דבל תכלל ולכי אלש םתחפשמ יגבו םפט םע תולגעה ירחא תכללו
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 עדונש ןויכמ ,תכלל ודחפ שילקל .בוכולובו אנילודל ונפ םידוהיה בור
 יפל ,םיניארקואה תרזעב ופאטסגה הפסא םימי עובש ינפל יכ םדוקמ םהל
 ,םיסדנהמ ,םיאפור ,הרייעבש םיליכשמה לכ תא ,שארמ הנכומ המישר
 ותואב הרקמב .םוקמב ורונ םלוכו ךומס רעיל םתוא ואיצוהו םירומו םיחקור
 דעומ דועב הריד רוכשל מ"ע בוינשורכמ לגיפש טידנעב שולקל עסנ עובש
 דחיב ספתנו -- ןכל םדוק םוקמה תא תונפל םיכירצ ויה בוינשורב ישנא יכ
 .רעי ותואב דחיב םתא הרונו םיליכשמה לכ םע

 ,סאפס ,ןיטורטס .בוי'צירבס ןוגכ םינכשה ירפכ תא םרבעב ,ךרדב
 ידוהיל םיעודיה "םיניכשה,, םייוגה ,םימדוקה לע ףסונ םייוגה םהילע ולפנתה
 תעב ,תעכ ,תורוד יבג לע תורודמ םידידיכ ,םהיתומשב בוטאינזור
 תא םהמ ודדשו םהילע on םג ולפנתה ,"םילשחנה ךב ובנזיו, ,םרבש
 עיגהל רבכ וכזש הלא ויה םירשואמ .םדוקה דושהמ הטילפל םהל ראשנה
 הבהאו הוחא לש רדהנ הזחמו .אנילודל ונעגה ונא .בוכולובל וא אנילודל
 .םוקמה ידוהי ונל וארה רעצב תופתתשהו

 אנילוד תולגב

 קר היה רשפאש הניפ וא רוח לכב .ראתל היה רשפא יא רוידה תקוצמ
 אלש םיבר .תוחפשמ יתש ורג דחא רדחב .תוחפשמ ורג ,הטמ םש סינכהל
 לזמ .בוחרב שממ ולגלגתה ףסכ הוש וא ףסכב וליפא הריד גישהל וחילצה
 םישרוגמ םג ועיגה אנילודל .ץוחב ןושיל היה רשפאו ץיק-ימי ויה םימיהש
 ,רדתסהל וחילצהש הלא .דועו שיזדלו הדוגיו ןוזימ ומכ םיכומס תומוקממ

 בוט ףסכ דעבש םייוגה לצא ריעה ירברפב תוריד ושפיח ףסכ תצק ריתסהל

 םהלש םיקירה םינסחמה וא םימסואה דחא וא הוורואה תא תתל וליאוה

 י"ע דימ וספתנ שרדמה יתבו ךילביטשהו הליפתה יתב לכש ןבומכ .רוידל

 םימושגה ויתסה ימי תלחתה םע הליחתה הלודגה הרצה .לודגה םיטילפה םרז
 .םירירקה תולילהו

 העש 24 Tn ןגראל םיכירצ ויה לעבעב רסימוק .ס .סיה לש וצה יפל

 קפסלו .ס.ס-ה תדוקפ תא תואלמל הבוחה תלטומ וילעש ,"טאר-ןדוי,ה תא

 סמ םהל םלשל ידוהי לכ לע ,תישאר .םידוהיה רובצ תאמ םתשירד לכ םהל

 תקייודמה הקפסהה לעו בהזבו ףסכב ךרע ירבד לכ רוסמל ,"שפנ רפוכ,

 .םישדח םיטיהר קפסל םידוהיה ושרדנ םימי המכ רובעכ ."טארנדויה,, יארחא

 םיללוגתמ םלוכ לכש םישדח םג המו םיטיהר םיללמואה םידוהיה וחקי ןיאמ

 םינורזמו תוטימ המכמ בכרומ רדחב טוהירה לכו דחא רדחב תוחפשמ המכ
 .םיבוקר

 םהש ,םילמיירטשה וליפא תוורפ ,קיזחהל היה רוסא תורפו םיסוס

 אבצל קפסל םיכירצ לכה .םידוהיל םירוסא תוורפ יריישו תוורפ יבנזמ

 .הרקהו הקוחרה היסורל ויתוחוכ לכ םע תעכ רדחש ינמרגה

 םישנאה רפסמ תא קפסל "תידוהיה הדעוה,, לע היה לטומ רקוב לכ
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 .הרקמ לכל םינכומ תויהל םיכירצש םידבוע רפסמ דועו תונוש תודובעל
 לח דוחיבו םתוירחאו םדיקפת היה השק .תידוהיה הדעוה ישנאב אנקל ןיא
 לעבו טקש שיא היה ועבט .ברניו סוילוי ר"דה ,דעוה ר"וי לע השק דיקפת
 תואלמלה ,לועפל ךיא השק רבשמ ינפל דמענ םעפ אלו ,ןייוצמ יפואו ןופצמ
 ללגב רובצה יפלכ תואצותה הנייהת המו אל וא .ס.סהו ופטסגה יווצ תא
 הנתינ ול ודיקפת תא בזוע היה החמשבו וילע הלטוה המוצע תוירחא .ובורס
 .ךכל תורשפאה ול

 אב שולקמ .רעלימ וא רגירק עתפ רוקבל בובלסינאטסמ עיגה םעפ ידמ

 וגיהנה םיחצורה .םירחאו לעבעב םיימוקמה םידקפמה לע רבדל ילבמ ,ץלוש

 תקפסה יא לע .עגרל תעצובמ תויהל הכירצ התיה הדוקפ לכ .לזרב תעמשמ

 .רזח אל רבכ םשמו זילניו יצבוד בובלסינאטסל חקלנ שורדה ןמזל הוורפ

 לש ותבו רעשטייד יכדרמ לש התנמלא ,רעשטייד םירמל הרק לרוג ותוא

 .ןוכנה םוקמב בוהצה יאלטה תא רופתל הדיפקה אלש ללגב רעלדניוש לאומש

 ר"ויה ןגס ,םידוהיה לכ לע בוהאה ,ונריקי ,ונדבוכמ תא ונשגפ תחא אל

 ןנחתמו דיב לס םע תיבל תיבמ ץצורתמ ןעטראגניוו םירפא םידוהיה תצעומ

 םינמרגה ליבשב תחא הציב jinn תחא הציב תוחפה לכל, :דחא לכ ינפל

 ."אוה ונייחב יכ

 שיבייל היה ,תואיפהו ןקזה תא ול וכתח םינמרגהש ,ןושארה ידוהיה

 ןקזה תדרוה ומכ תושיגנה ינפמ דחפל םידוהיה ולחה זאמ .אנילודמ רעגולק

 ולכי אלש םידחא .םנקז תא םמצעב דירוהל וטילחהו בוחרב ןיכס םע

 םיפוטע םהשכ םתיבב וליפא וכלהתה ןקזה תדרוה לש באכה לע רבגתהל

 .תוחפטמב םהינפ לע

 דחא סנכנ ,ידוהיה םילוחה תיבב "חא,, רותב תונרותב יתבשי םעפ

 IN ."הנטק הבוט WN שקבל ox הצור ,יריקי קוטול,, :ילא הנופו המינפ

 ? ידוהי 'ר ,התא ימ,, .וריכמ יניא לבא ,םונצ ידוהי ינפל האורו pox לכתסמ

 יכבהו תוחינגה ךותמו רמ יכבב ץרופ ידוהיה .ול הנוע ינא -- "ךריכמ יניא

 חישמה תומי רמולכ "ןעטייצ -- סחישמ ,ןעטייצ -- סחישמ , :עמוש ינא
 .ריכמ אל ויחא תא AN -- "ןטייווצ םעד טשינ טנעקרעד רעדורב PN ,ואב

 ."ןרטש ןועמש ףסוי אוה ינא ירה,

 -ףסוי 'ר לש ופוצרפ תא ןיידע םירכוזה םיארוקהמ ולאש הצור ינא

 ויניעב הארנ היה ךיא ,םינפ תרדהה לעבו ךוראה ןקזה לעב ,ןרטש ןועמש

 .ץוצרו רובש ,םונצ ,חלוגמ ןטנטק ידוהי תעכ

 הנילודב רדתסהל ונלחתה קר בוטאינזור יתרייעמ שוריגה ירחא דימ
 ורמא םייוגה .תודשהמ לוביה לכ תא ודימשהש ,ףעז ימשג םידקופ וליחתה

 לוביה לכ םנמא .שוריגה לע לארשי יהולאמ שנוע ,םימשהמ שנוע הזש

 איבהל ולחה ,םתעונתב םיישפח ויה םה לבא ,ןוימטל ךלה םלמע לכ ,םהלש

 ודדשש ךרע ירבד תרומת וגישהש םיקוחר תומוקממ ןוזמ יכרצמו תואובת

 לש רומחה רוסחמה .םיידוהיה םיטילפה לצא בצמה ןכ אל .םידוהיהמ
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 םלח אל חמק גישהל .םידוהיה ןיב ויתותוא תא תוארהל ליחתה ןוזמ יכרצמ

 קפסל םיכירצ ויה יכ .חמק ריבעהל היה רוסא םיניארקואל םג יכ ,דחא ףא

 וכלה אל םה .םירחא ןוזמ יכרצמו חמק לש תומיוסמ תויומכ ינמרגה אבצל

 אבצה ליבשב קלח םהמ וצצקי םש יכ םדחפב הטיחה תא ןוחטל תונחטל

 רשפא .רידנו שורד ךרצמ תויהל וכפה המדא יחופת םג .קוחה יפל ינמרגה

 ,הפילח--א"ת 1 ג"ק דעב ,לשמל .םירקי ךרע ירבד תרומת קר םגישהל היה

 ליחתה רוסחמהו בערה .הבוט רמצ תכימש וא רכ -- סרית } ג"ק דעב

 .םוקמה ישנאמ אלש םיטילפה ולבס דוחיב .ץוחב ויתותוא תא תוארהל

 םיאנ םידגבב םישובל .והוריכה םלוכ .דחא ףא לע חספ אלו סח אל בערה

 םישנא תואמ אנילוד תוצוחב ובבותסה םעפ םהל ויהש םיבוט םימיל רכז

 םישנא וקספ .בערה רבגו ךלה ותאו ברקתה רוקהו ףרוחה .םחל תפל םיבער

 םהש ךיא תוארהל ושייבתהש םושמ וא חכ רסוח ללגב וא ,בוחרל תאצל

 םיסירג וא הרועש לש םיניערג המכ גישהל וחילצהש ולא .םיינעב םיארנ

 וקיפסה אל םייוגהש םתיבב זיידע היהש הפק תונחטב םתוא ונחט .סרית וא

 חמקמ ושעו תוטושפ תויפמופב ,םישתכמב ונחט טושפ וא םתוא דודשל

 DANA עיגהש דע לבא ,"רע'צ ,, ארקנש Swan po הזיא הרועשה סריתה

 ןוזמ יכרצמ איבהלמ ירמגל וקיספה םייוגה .לזא הרועשהו סריתה חמק םג

 תומוקמה לכבו תורצחבו תודשב שפחל םידוהיה ולחה הרירב ןיאב .הריעה

 םיבוט ,םיחמצ ינימ לכ .סועללו הפב סינכהל רשפאש והשמ םיירשפאה

 .םיתמה וברתה םויל םוימ .ןטבה יבאכו בערה תא טיקשהל רקיעה םיערו

 רבכ וקיספה םישנאה .האלמ טארנדויה י"עש אשידק הרבחה תקוסעת

 יל ןת םחל רורפ,, ,"הפל ,bow AD :ינשהמ דחא םימחר ושקבו שייבתהל

 ."יל שיש המ לכ ךל ןתאו

 'בגה לש היפמ יתעמשש רופס ןאכ רפסא לודג היה בערהש המכ דע

 .ץיבורוה סלחייר ידוד לש ותב אריפש י'צנה

 קודייה ןירה לש ריעצה ונב יקצרוי שאטס םשב ריעצ דחא יוג

 ג"ק 20 תויהל היה ךירצ ובש קש השדח הפילח תרומת אריפש יצנהמ לביק

 ירחא הלקששכ .הטיח ג"ק 8 הב תויהל ךירצש הטיח קיקשו המדא-יחופת

 -- הטיח ג"ק 8 םוקמבו ג"ק 30 היה א"ת ג"ק 20 םוקמב יכ ,האצמ קלתסהש

 ףיסוהל הילע המו ,תועטה תא האצמ יכ ול הרמא הינשה השיגפב 2

 תרחא םעפב רבד ןיא :שיובמכו לצנתמכ הל הנע הלה .האיצמה דעב

 הפילחה דעב טעמ אוה יתאבהש המ יכ עדוי ינא תמאב .והשמ יפיסות

 ".םירחא םיכרצמ איבהל ףיסוא תונמדזה Ty יל היהתשכו

 אוהשכ ןמפוה עוועוו לש ונב ןמפוה םולש תא שגופ יתייה רקוב לכ

 עודיש הפיא תיבל תיבמ ךלוהו לשובמ לכוא תצק וכותבו לס םע ךלהתמ

 וא לכוא שפחלו הצוחה תאצל חכה טושפ םהל ןיאש ולאכ םידוהי םנשיש

 הזל ,לכוא ףכ הזל ,םהל קלחמו ,השובמ בערמ טקשב םיעווגו םישייבתמש

 םישרק תונקל ידכב ףסכ ףסוא םג היה אוה .םתויחהל ידכב קר םחל רורפ
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 ןיאמ תוצוחב םילטומ תויהל וליחתה בערה"יתמ .םיתמל םיכירכתו תונוראל

 .םתוא ףסוא

 .תובוחרב םילטומ ויהש םיתמל םג ולגרתה טאל-טאל

 רטבולג שרה

 ראש לעב שיא יפלכ תינופצמ-תירסומ הבוח תואלמל הזב הצור ינא

 שיא םמורתה םיטילפה Osx ןואכדו םיידי ןויפר היהש ןמזב .הרובג חור

 רשאב ידוהי לכל שממ שפנ-תוריסמב רזעו םיקחש ימורמל םעה יטושפמ

 .ידוהי אוה

 רטבולג עגייפ-יסוס לש ונב ,רטבולג שרה ows דחא ידוהי

 ןמזב ,תבכרה תנחת י"ע הציבוכערק ךומסה רפכב רג היהש בוטאינזורמ

 ותב לצא רוגל סנכנו בוכלגבל ויתונבו ותשא םע דחיב הלגה שורגה

 .ריטילאס אינעג האושנה
 םייתשו ותשא תא דביא בוכלובב םינמרגה לש הנושארה היצקאב

 ,בוק'צורב ,ודבע וינבש םוקמב בשייתהו הנילודל רוגל רבע ךכ רחא .ויתונבמ

 לכוי המב תוארל םיידוהיה םיתבה ןיב ךלהתה םימילש om app תרסנמב

 הברה ריכה עודי תומהב רחוס ותויה ,הקוצמב רוזעל ,ינעו שלחל רוזעל

 ,רחסמ והשזיאב שפתנל יופצ היהש תושפנ תנכס תורמלו הביבסהמ םייוג

 קפסל תנמ לע לכוא יכרצמ ינימ לכב הביבסה ייוג םע רוחסל ליחתה

 הסג המהב וא לגע תונקל לדתשה .םתוא הנקש ריחמב םוקמה ידוהיל

 ףידעהל ילבמ םינטק םיקלחל רשבה תא קליחו רשכל התוא טחש הענצבו

 יכדרמ יסיג לש תפרל לגעה וא המהבה תא בינגמ היה ברעב .ינעל רישע

 עיגהל ךירצש טחושה עדי יעיבר םוי לכבו ריעל ץוחמ רג היהש טילבנרוק

 ילב ,שארמ הנכומ המישר יפלו רשבה תא רישכהו טחשו םשל רתסהב

 תנכסב ךורכ היה רבדה .םיכרצנה ןיב רשבה תא קליח ,ומצעל חוור םוש

 תויראשו תומצעו םייעמה תא ,םוקמב הרונ היה הלילח שפתנ ול ,תושפנ

 ריעה יינע ןיב םתוא קלחתש יתוחאל םג ןתנו ויסיכב תויקשב םש רשב

 הלידגה יצנמ יתוחא .עובשב עובש ידמ ךכ .בוטאינזור ינב ויה םבורש

 םוי לכבו רשב קרמ הלודג הרידקב הלשב תויראשהו תומצעהמ ,תושעל

 תונטק תוכיתח םע קרמ תונמ הקליחו םיתבה ןיב תכלהתמ התיה ישימח

 .רשב לש
 לבקמו ונתיב יאבמ היהש סילפוק יצלאירתכ ונתרידל עיגה םעפ ,ינרכוז

 יצנמ יתוחאל הנפ םעפ .ושפנ תא תויחהלו םועטל לשובמ והשמ םעפ ידמ

 ישימח oy לש הנמה תא םויה יל ינתת ילוא ,יצנמ ,יעמש, :הככ הל רמאו

 ".ישימח םויב הנמה תא לבקל הכזא אלש ינששוח יכ

 ידוהי היה אל ,תיב היה אל ,םישדח המכ רטבולג שרה גהנתה הככ

 אוהו ,היהש השעמ .םהמע השוע אוה רשא תאו ותוא ריכה אלו עדי אלש

 הכמו םהילע דמוע ינמרגה שגוגהש םישולחו םישושת םידוהי תצובקב שגפ
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 םחר אנא , :וינפל ןנחתהו .ס.ס-ה ינמרגל רעטבולעג שגינ .והבורב םתוא

 ".םתוא הכת לאו םהל חנה ,הלאה םישושתהו םינכסמה םינקזה לע

 .והבורב רטבולג תא ץיברהל ליחתהו םינקזה םידוהיה תא ינמרגה חינה

 שיאה היה ןוסח לבא -- 60 ליגל רבכ עיגה אוה -- הובגה וליג תורמל

 וידימ והבור תא איצוה רהמ שיח ,וידי יתשב ינמרגה תא שפת ,ירירשו

 .ויתוחוכ לכב וב ץיברמו ץראל וליפהו וינישב וכשנלו ותוכהל ליחתהו

 םידמועה ,םידוהיה .טוחש ריזחכ ומדב ססובתמ ץראה לע Soin ינמרגה

 .דחפמ םידעור ,דירחמה הזחמה תא םיאורו ביבסמ

 םוקמ םנמא .ריעב םירתסנה תומוקמה דחאב רתתסהו חרב רעטבולג

 אצמנ אלו ודוס תא ורמש םלוכ לבא ,םידוהיה לכל טעמכ עודי היה ואובחמ

 ושפנ תוריסמ לע והוצירעה םלוכו והובהא םלוכ יכ ,ןישלמ ףא ,דגוב ףא

 .ובל ץמואו
 המיאו דחפב םידוהיה ויח ןמזה לכ

 .תואדו רסוחו

 ותשאו רטבולג שרה

 רעטבָאלעג שרעה

 יורפ ןייז ןוא

 תורמל ונממ ןיע םילעה ומצעב -- םידוהיה תצעומ -- טארנעדויה

 ועדיש תימוקמה תיניארקואה היצילימה ישנא וליפא ,ול םיארחא ויה םהש

 ודחפ םה םג יכ ,ןינעה לכמ קסע ושע אל ,ואצמלו ושפחל ולכיו שיאה ימ

 .ס.סדה שיאל השע ידוהיש המ בובלסינאטסב רעגירק ררוצל רבדה עדוי אמש

 .ףצקו ןויזב ידו

 השוב ךותמ רבד םוש תושעל וצר אל הנילודב ופטסגה ישנא םג

 םהיתודסומל עדוי רבדהש וששח םגו .ס.ס שיא תוכהל זיעה ידוהיש

 .םינוילעה
 אלש 'ה ינפל ללפתמ יכ םישנאה ינפל רמאו דימת רביד רעטבולעג שרעה

 .הבר תיאורהו תיתמרד הרוצב האלמתה ותשקובמו ,םינמרגה ידיב יח לופי
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 ותרידב לטומ אוהשכ והואצמ בוינשורב-הנילוד לש איצדיוקילה ירחא

 .םדב תלאוגמהו האופקה ודיב ןזרגו םירודכב בקונמ ולוכ

 ואיצוהל וצרו וטיגה לוסיח םויב .ס.ס-ה ישנא ותיבל וסנכנ רשאכ

 דמע JOT הברה .ס.ס-ה ישנאמ המכ גרהו ודיבש ןזרגב םתוא wap ,גרוהל

 !!םעהו םשה שודק לע לפנו ערכש דע ודיבש ןזרגב יראכ םחלנו ודרמב

 .דע ימלועל הכרבל רובגו שודק קידצ רכז יהי

 ,םימ הדרוי יניע יניע ,היכוב ינא הלא לע

 .ישפנ םישמ ,םחנמ הנממ קחר יכ

 ! ביוא רבנ יכ םיממוש ינב יוה

 (ז"ט א הכיא)

isיעמ ורמרמח ,יניע תועמדב , 

sowsימעזתב רבש לע ידבכ ץראל , 

 .הירק תובוחרב קנויו ללוע ףטעב

 (א"י 'ב הכיא)

 ,תודשב וטשפ םישנא ,עורג רתוי השענ םויל םוימ ,רבגו ךלה בערה

 .ואצמ אלו לוכאל המ רבד אוצמל םירוחהו םיקדסה לכב ורבנ

 ינימ לכ םע הביבסבש םירפכל וכלהו םהייח תא ונכיס םישנאה

 ךרדב ךלהש ןירפלאה ףסוי םע הרק ךכ .לכואב םפילחהל מ"ע ךרע ירבד

 םיירפכה והואצמ ,מ"ומ ול היה םהמעש בוטינזור תביבסבש םיירפכל

 דחיב הכלה הציבוכרקמ םואבטור יציא לש ותב .םוקמב והוגרהו ךרדב

 ,לכוא יכרצמ לע םירבד ףילחהל מ"ע םיירפכל לעקנעשיט הלעב םע
 םהב הרי ףוסבלו םהב ללעתהו םכיה ,רעגירק ררוצה םהב שגפ ךרדב

 .ךרדה םא לע םגרהו

 ,ריעב עיפומ היה םעפ ידמ .בוקשיוב תומ הנחמ הנב רעלימ ררוצה

 ןברקה .בוחרב םהב הרי כ"חאו םתוא הכיה ,בוחרב םידוהי המכ ספת

 יצלאב לש הלעב רענסאק ףסוי לש ריעצה ונתח היה ולש ןושארה

 ךותב לוונמה ותוא שגפ םימי המכ רובעכ .לעטסענ ריאמ -- רענסאק

 ונימזה .ןוזיממ ןרעטש היעש הפיו ריעצ רוחב םידבוע םידוהי תצובק

 םדאכ ,טלחומ טקשב ,םירבדו רמוא ילבו וחדקא תא טקשב איצוה ודרשמל

 דימ .וגרהו דמחנה ופוצרפ ךותל רשי הרי ,הליגרה ותכאלמ תא השועש

 "הזה ריזחה םדמ,  הפצרה תא בטיה תוקנל םיידוהי םידבוע המכ סייג

 .ונממ רכזו ןמיס םוש ראשי אלש

 25--30 רלימל קפסל םידוהיה תצעומ לע היה לטומ םייעובש לכ
 םיעינמה תא תעדל םויה השק .הדובעל בוקשיו תומה הנחמל םידוהי

 דחא ףאש היה עודיש תורמל םש דובעל תכלל ובדנתה םינומהש ךכל

 ,םשמ רזח אל

 ,שדוח ידמ ופלחוי םידבועה יכ םידוהיה תצעומ םע ועבק םינמרגה
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 תורמל יכ ,ןאכ ןייצל הצור יננה םידוהיה תצעומ ידבוע לש םחבשלו

 קפסלו תואלמל םהילע תלטומ התיהש המוצעה תוירחאהו השקה םתדובע

 תויהל וכפה אלו םיקולא םלצ תא ולא ודבא אל םינמרגה תושירד לכ

 המ בצמה רורב היה אלש ןויכמ .םתושעל םינמרגה ומדש יפכ םיידוהי םישגונ
 םשל עסנ ,בצמה תא בטיה ררבל ידכבו בוקשיוב םידוהיב םש השענ

 ראפאפ יזדע תידוהיה היצילימה לש יארחאהו להנמה דעוהמ תוחילשב

 רוזחל הכז אל אוה םגש ןבומכ ,םיידוהי םידבוע לש השדח הצובק םע דחיב

 .הנילודל

 ,הביבסה תורייע לכב םידידיו םירכמ םע רשק קיזחהל לדתשה דעוה

 .םויה אובב לרוג ותואל םינכומ תויהל ידכב םש בצמה המ עדוויהל

 השענ המ תעדל הביבסהמ םידידיו החפשמ יבורק םע קודה רשק יתמייק

 םירבח המכ םע .שולקו בוכלוב ,בובלסינאטסב המו ירטסב עמשנ המ ,םלצא
 עובש ךשמל ילצא רקיב גרבנזור יתבש ירבח .דאמ קודה רשק יתרשק שולקב

 ותבו ןעפאשטכער ןושמש ילא ואבשכ .אנט יזועו לש ונב קינול םג .םימי
 .שולקל ולגוהש בוטאינזור ינב ידידי תא רקבל ךלאש יב וריצפה יצנפ

 עדוי ימ ידידי תא רקבל ילא וצחלש םהב תאז התיה השגרה ןימ הזיא
 .הנורחאה םעפב אל וז םא

 שגפהל יתקפסה אל ,המויא הלהב ימי ויה שולקב יתיהשש םימיה

 םירדחב .הצוחה תאצל ודחפו םהיתבב ורתתסה טושפ יכ ,ידידימ הברה םע

 ומעט שולק ינבו תויה .דחא ןורדחב שיא 20 דע 15 ,הלודג תופיפצ התיה

 -ילפה םע םישועש המ םהיניע ומב וארו "היצקא , לש רמה המעט תא רבכ

 ךלוה אוהשמש ושיגרה םה .תואבה תארקל דחפו המיא םהב הזחא ,םיט

 לש ומלצ תא ודבא טושפ .םידוהיה תא ריכהל היה השק .םהילא ברקו
 רמוא ילב ןוילכהו שואיה תא תארק םהיניעמ .םיללצכ תוצוחב וכלהתה ,םדא

 תושאוימה םהיניעב ינשב דחא ולכתסה ,םהיפמ הגה איצוהל ילב ,םירבדו

 .םייחצנ הדירפ ירבד ורמא םהיניע .םידרפנ וליאכ

 תולליב ילא וקבדנ םידליהש ךיא בלה ערוק הזחמ תא חכשא אל םלועל

 אל טושפ םה .הקבר לש וזיאו יצנאט תא ,ןושמש לש יצנפ תא .רמ יכבבו

 לכה .וטיגה תא ופפא ןוגיו רעצ .הנילוד וטיגל "התיבה , רוזחל יל ונתנ

 -תהל ךיא ךרד ושפיח םידי-קוביחב תבשל וצר אלש ולאו ,ודרחנו ועזעדזנ

 ר"ד .תונוש םיכרד וננכת ,תורבקה תיבמ הזה תוומלצה איגמ תאצלו קמח

 רתסא 'בגה ,םמאו םתבו ראייפ ר"ד לש ותב ,הנריא ותשאו סואהטסול קינונ
 ,ןמליה ר"ד אב סאפס רפכל .אפור רותב הציוטיו רפכב רוגל ורבע ראייפ

 ואב ץיבופיל רפכב ,רלדירפ יטול ותשאו דירפ ר"ד ואב ,ץיבוניסי רפכל

 םיאפור רותב ודבעש תומוקמה םתוא לכב .אווא ותשאו ףרק-דלופ ר"ד

 החפשמ ינבו םידידי םיבורק וריאשה .הרומג תודידבב םמצע תא ושיגרה

 בוטאינזורב רוגל ןיידע וראשנ תוידוהי תוחפשמ עברא .םלרוג המ ועדי אלו

 הלעבו ןמיורפ הנימ ר"ד ,רעואטיל ,ברניו תיבמ ותשאו תבס ר"ד :םהו
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 בנגתמכ םהמ דחא אב עובש ידמ .תילגרמ חקורהו הביבא םתבו לשיפ

 תצק בואשל ,םהלש םיבורקהו םידוהיה לצא עמשנ המ תעדל הנילודל

 םה .םייוגה ןיב םש םייקתהל ךישמהל ולכויש מ"ע תידוהי חורו דודיע

 םיבערה םידוהיה ונב ואנק "רשכה ריפ, לע דיגהל רשפאש יפכ ובשיש

 : הרמיאה תועמשמ תא תעכ וניבה םה ,דחפמו םירוסימו בערמ םיעווגהו
 ."המחנ יצח -- םיבר תורצ;

 ויח םהבש תומוקמ דועו הציבוכערק ,בוטאינ'זור ישרוגמ םע דחיב

 .הירגנוהמ םישרוגמ תואמ המכ ox ועיגה הנילודל ולגוהו םידוהי

 ידוהי לכ יכ העדוה תינמרגה הדקפמה האיצוה 1941 לירפא שדוח ףוסב

 ידוהי .לובגה רגסיי ךכ רחא .יאמב דחאל דע םתיבל רוזחל םילוכי הירגנוה

 ידוהי הברה ופרטצה םתא דחיב ,לובגל הלהבבו הצירב וליחתה הירגנוה

 .הירגנוה ידוהי םע דחיב ולצני ילוא םוקמהמ החירב י"עש םבשחב היצילג

 םוקמל עיגה יאמל ןושארבו לובגה לע םידוהיה לכ תא וזכיר םינמרגה

 לובגה לע וחצרו םיליבומוטוא ינש לע .ס .ס ישנא םע דחיב רגירק דקפמה

 דחא ראשנ אל ,םישנו ףט םינקז ,םידוהי 500-מ הלעמל ,םיפסאנה לכ תא

 .הטילפל םהמ

 דוערל וליחתה לובגה לע םויאה חצרה רבד הנילוד ידוהיל עדונשכ

 עיגרהל וליחתהו השענב דימ ושיגרה םינמרגה .טקש-יא השענ ריעבו דחפמ

 םה ,ךפיהל ,ער םוש השעי אל הנילוד ישנאל יכ ,םהל רמאנ .םידוהיה תא

 םלשל קר ידוהיה דעו לע .דחפל המ םהל ןיא ןכלו דואמ םהל םיצוחנ

 דועו העיסנה תאצוה םג .םירגנוהה לש היצקאב ואיצוהש םירודכה רובע

 .תויהל חרכומ רדס .ןובשח הז ןובשח .היצקאל רשקב םיגטק םירבד
 ויה םידוהיהש המכ דע ףקשמו היהש השעמ ןאכ רפסל הצור יננה

 .רקפה

 לע תויריב ןמאתהל גהונ היה ,ץלוש ,הנילודב ופאטסגה לש דקפמה

 הרקמב רבע ,ירי-ןומיאב הניגב ודמועב ,םעפ .ותיב תגיגב תופע םירופצ

 ילבמ וידיב םימ יילד ינש םע ,טפשמה תיב י"עש ןשיה שיבכהמ ,בל לקני

 .םוקמב וחצורו וילע רשי ודיבש חדקאה תא ץלוש ןוויכ הברה בושחל

 םישידא ושענ םידוהיה .םהלש תא ושע שואיהו בערה ,רקפהה בצמ

 היה אל .בוחרב ופטסגהמ ודחפ אל ,םהיתבב ורתתסה אל רבכ .םהייחל

 ליצהל קר לוכי היהש ,תוומהמ רבכ ודחפ אל .שארב רודכ לבקל םהל תפכיא

 חקלנ ינולפש וא ,בוחרב גורה ידוהי ואצמ םוי םוי .בער ירוסימ םתוא

 .רוזחי אל םשמש בובלסינאטסל

 הגירהה איגב

 הרקמב יתשגפנ ,"הגירהה םוי, ברע ,1942 טסוגואל 29-ה תבשב

 -ב ותדובעמ תבשל רזחש ,פראק דלופואיל ר"ד לש ויחא ,פראק קעדור םע

 ןיב ויה םה .יתשגפ לארובו סואהטסול קעלוד תא םג ,לודאכוס ,ךומסה רפכ

 הומת היה תבשל רורחשה םצע .התיבה וררחושו םוקמל ץוחמ ודבעש ולא
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 ינאשכו .הביס אלל םתס םיררחשמ םניא םינמרגה .םירחא יניעב םגו יניעב

 לוכי רבכ המ , :רמ ךויחב רמואו יפתכב יל חפוט NW קדורל תאז רמוא

 ."התא רחמ PIX םויה ? המ זא ,ינוגרהי ? תויהל

 ,הרושבה תא ןאמכייט היעש ינכש יל איבה הלילב רחואמ תבש יאצומב

 אבצ יאלמ םיסובוטוא המכ .הלודג המוהמ ,אב עגרכ אוה הנממ ,הרייעבש

 רגירק .הרייעה תא םיפיקמו ועיגה רגירק ררוצה םשארבו ופטסגה ישנאו

 ר"ד םע םיחקמתמו םיניידתמו םידוהיה תצעומ םע דחיב םיבשוי רלימו

 .תואבל וננוכתיש ונינכשל ריעב שחרתמה לע ונעדוה ףכית .ברנייו סוילוי

 וגרהי .רבכ םתוא דיחפה אלו םשור השע אל רבדה ברה ינוהמתל לבא

 .בערמ טאל טאל עווגל רשאמ דימ תומל בוט ? המ זא ? ונתוא

 .בער יללחמ ברח יללח םיבוט

 המחלמה ירחא ב"הראל ןילרבמ םתאיציל םינושארה
 .המחלמ רעד ךָאנ עקירעמא ןייק ןילרעב ןופ ןרירגימע וצ עטשרע יד
 רעגנוא ריאמ ,ןַאמדיװ-רעטבָאלעג ישֶאס RNID עייש -- עקידנעייטש יד

 .הגירהה םוי אוה ,ב"שת לולאב ז"י ,1942 טסוגואל 30 ,ןושאר םוי

 תלדה לע לודג לוענמ םישל יתקפסה ,תוירי יתעמש רקוב תונפל עבראב

 ,טלקמ ןיעמ ונרדס םכותבו םירדוסמ םיצע האלמ התיהש תפרה לש תינוציחה
 -יהמב .הרובדו ילהרש םהידליו יכדרמ ,י'צנמ יתוחאו ינא םירתסומ ויה ובש

 יתשקבו התיה י'צנה הינשה יתוחאש םוקמב יסיג ירוה תיבל יתצר תור

 תיבה תא בוזעל התצר אל ןפוא םושב יתוחא לבא .ונילא רהמ חורבל םהמ

 .םתיא ראשהל ינממ השקיב ,ךפיהל ,יניצר רבד םוש הרקי אל יכ הנימאהב
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 ,םירחא תיחשמ ילכו םינזרג םהידיבו םיניארקוא ןומה וניאר םואתפ

 : ףרט תויחכ וקעצו ,םהינזרגב now תא ורבש תומויא תוקעצבו םיבהלושמ

 אבה לכ לעו ונילע ולפנתה םהיבורבו םהינזרגב "! הצוחה תאצל ,םידוהי,,

 .םימשל דע ולעו ועקב הצוחה םיבחסנהו םיכומה םידוהיה תוקעצ .םדיל

 עדוי אל ימצעב ינא ,הצוחה רדחב היהש ימ לכ תא ואיצוה םיניארקואה

 ןפואבו לפאה חבטמב הרקמב יתייה עגר ותואב .הרק הז ךיא םויה דע

 .םש יתרתתסהו הטמל תחתמ דימ יתחנצ יביטקנטסטניא

 יתושרל ודמעש םירופסה םיעגרה םתואב יתחקל ןיאמ עדוי יניא םויה דע

 : תינלופב ינשל רמוא דחא חצורש ךיא תורורב עמוש ינא .דחפה לע רבגתהל

 םייב תקַאװטול והיעשי ךאבנטאר שרעה

 1946 רעגַאל-.פ8ד רענילרעב PR ןעמוקנָא

Pa שיגרהל ילבמ ידי-לע םירבועו "ילמשח סנפ יתא יתחקל אלש don, 

 תא םירגוס םיחצורה ךיא עמוש ינא .תיבב טקש ררש םיעגר המכ רובעכ

 יאובחממ אצוי ינא .תוינרוחאהו תוימדקה תותלדב ,םישרקב תיבה תותלד

 תועדומ םיקבדומ תונולחה לעש האורו ןטבה לע הליחזב  WAימ, :ןושלה

 ."ופטסגה י"ע הריי תייבה תא דודשיש

 ףא .הנכסהמ יתאצי התע תעל יכ האור ינא .קזבה תוריהמב דבוע יחומ

 מ"ע תיבל שולפל תאזה הרומחה העדוהה ירחא םייתניב py אל דחא

 לש םיקדסה ךרדו םיפערל תחתמ גגה-- תמוקל יתילע טקשב .ותוא דודשל

 ישנא ךיא תואור יניע .ץוחב השענה לכ תא עומשלו תוארל יתלוכי תוחולה

 םיבחוס תיחשמ ילכ ינימ לכב םינייוזמ םיניארקואה םהירזועו .ס ,ס-ה

 םיניארקואה םע דחיב .ס.סיה .םכותב םיאצמנה לכ תא םיידוהיה םיתבהמ

 רככל םליבוהל םיליחתמו םירוצע לש םוצע להק תורוש שמחב םידימעמ

 "ייוזמ .ס .סדה ישנא םיבצנ ךרדה לש םידדצה ינשב .הרייעה לש תיזכרמה
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 םיניארקוא לש םוצע להק רהונ םהירחא .יריל םינכומ םהיבורשכ םינ

 -ידיו םהינכש ,םידוהיה םילבומה ירחא םירהונ ,דאל םיחמשו םיבהלושמ

 לומתאמ םהיד

 -רמה רככב ופסאנש םידוהיה לש תולליהו תוקעצה ,םימיאה הזחמ תא

 יתעמש םש השענה לע םיקייודמ םיטרפ אלא ,יתיבמ תוארל יתלוכי אל תיזכ

 וטיגב םישדוח המכ רובעכ יתשגפנ ותיא ,רענסאק ינאס היאר דע יפמ

 וטיגב לטסנ ריאמ וסיג לש וחצרה ירחא :ןלהלדכ יל רפיס אוה .ירטס
 םיימוי ,ישש םויב קוידב תיבל yam בוכלוב וטיגמ אצי אוה אנילוד

 התיה הרייעה לכ יכ ,םשמ תאצל רבכ קיפסה אלו תינומהה הגירהה ינפל

 ,תיזכרמה רככב ורג םירוהה .אב ןיאו אצוי PN ,.ס ,סדה ישנא י"ע תפקומ

 םיפופצ םירג ירוחאה קלחבו דרשמל םינמרגה י"ע ספתנ וקלחבש תיבב

 .דחא ןורדחב

 תועדוה ינימ לכ ויה םיגמרגל ךייתשהש תיבה תיזח לש תונולחבו תויה
 ותואמ .הערל וב ועגנ אלו הזה תיבה לע םינמרגה וחספ ,תינמרגב םיטקלפו

 ,רככב שחרתהש המ םהיניע ומב תוארל םה ולכי ,הרייעה זכרמב היהש ,תיב

 יואו ,םהישאר לע םהידישכ ךרב עורכל םידוהיה ווטצנ רכיכה זכרמב;

 וילע ולפנתה דימ .וידי תא דירוהו דמעמ קיזחהל לוכי היה אלש ימל יובאו
 םהיבורב חצר תוכמ םוכיהו .ס.ס'ה ישנאו תיניארקואה היצילימה ישנא

 םהירוה תועורזב םידלי םינמרגה וארשכ .םוקמב הרונ דחא אל .תולקמבו

 שיבכה תפש לעש םינבאה תמרעב םשארב םוכיהו םהידימ חוכב םואיצוה

 ראתל ןיא םש ויהש תולליהו תוקעצה .םירוהה יניעל םיגורה םוקרז כ"חאו

 םהרבא לש ונתח ,ןמלוש השמל שגנ דחא חצור יתיאר יניע ומב .םילמב

 .ןטקה ודלי תא וגממ איצוהל חכב הצורו ,היח לש הלעב ,רסאוומורטש

Spannקבאהל ליחתהו ןמלוש וילע  wyשנא םוקמל ועיגה דימ ,וקנחלו : 

 םיקבאנ םהשכ סינע יצנימ ותוחאו PAN תא וניאר .םוקמב והוגרהו .ס .ס

 םהב ורי םיחצורה .הגירהה איגל םייח םוליבויש םיצור םניאו םינמרגה םע

 .םיחצור המכ וב גרהו תיב תרצות די ןומיר ליעפהל דוע קיפסה סינע ,םוקמב

 ,םד יבוזו םיעוצפ ,םימורע יצח םהשכ םידוהיה תא וליבוה רככהמ

 ןימלעה תיבל רשי ,םייחל ןוצר אללו הבשחמ אלל ,הרכה אלל םקלחב
 ."םייקנע תורוב השולש םידוהיה ורכ םדוקמ דוע ow .,ידוהיה

 םיטרפ ,שדראק לש ונתח ,ץיבוקשאוו ר"ד יל רפס םימי המכ רובעכ

 םירנויצילימה דחא יפמ עמשש ,תורבקה תיבב םידוהיל הרקש המ לע

 .הזה ינומהה חצרב ףתתשהש םייניארקואה

 ילילצלו ,םימורע ירמגל טשפתהל םידוהיה ווטצנ ידוהיה תורבקה תיבב

 הרושב םידוהיה תא וליבוה זילע שרמ לש םיינמרג םיטילקת תניגנמ

 רובה לש ינשה ורבעל דע ץע חול וילעש תורובה דחא הצקל דע תיפרע

 הירי תונוכמ םע םינמרג ודמע תורובה לוממ .רובעל םידוהיה ווטצנ וילעו

 וגרהנו םירודכהמ רשי ועגפנו שי ,ץעה חול לע םיכלוהב ורי קספה ילבו
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 הז רובה ךותל ולפנ-- םלוכ לבא ,ועגפנ אל ללכ וא קר ועצפנש שיו םוקמב

 אלש םייח םע םגו םיגורה יצחו םיגורה םע אלמתהו ךלה רובהו הז רחא

 .םהילע ויהש םיגורהה תמרעל תחתמ תאצלו םמורתהל ולכי

 ותרכו םינמרגה לש היריה תונוכמ ודבע םירהצב תחא העשל דע

 ,תולכו םינתח ,תויחאו םיחא ,ףטו םישנו םישנא לארשי תיב עזג לכ תא

 םע דחיב השעמ ישנאו םידיסח ,ןבר תיב לש תוקונית ,תונקזו םינקז

 םירידא לחנל דחיב ובברעתה ולאו ולא לש םמד .הדובע ישנאו םיליכשמ

 תורוד יבג לע תורוד ומלח ,ודבע ,ויח ובש ,ידוהיה בושיה לכ תא ףיצהש

 קדצ ייח ,הדובעו הרות ייח לע ,םהינכש םע ףותש ייח לע םירקי םידוהי

 .רשואו

 וסייג םידוהיה לש הטיחשה םוי תרחמל עובשב ינש םוי לכ ךשמ

 ,םידוהיה לש םמדמ תובוחרה תא תוקנל תנמ לע םייוג לש םינומה םינמרגה
 םוליבוהו םש וללוגתהש םיגורהה תא תובוחרהו תורצחהו םיתבהמ ףוסאל

 רעזייל תא סופתל וחילצהש ךיא יתיאר .הז םשל רפחנש ףסונ רובל

 ונתוחו וידליו ותשאו בלַאװש יכדרמ-שרעה תא ,וזדוב ןטקה ונבו רעלעג

 ;ץנירפ הדליטמ לש הלעב טסיטנדה יולב ףסוי תא ,םינוב בייל-יכדרמ
 .השמ לש ונב לעפמאי לקניו ךבנטאר םהרבא תאו יולב קילאס ויחא תא

 .הירי תנוכמב דחיב וגרהנו דחא םוקמב ופסאנ רתס תומוקממ םיספתנה

 ןמזה עיגהש יתטלחה ,םדאמ קיר טקש לכה ביבסמשכ ,ברעב ינש םויב

 לע לחוז ינאשכ ,טקשב .עינ אלל םיימוי הז בכוש ינא ובש גגהמ תדרל

 שקה םסואל דע עיגמ יננה ,העיספו העיספ לכ לע ביבסמ חרחרמו יגוחג
 לכ ורתתסה ובש תפרל דרוי ינא ,ץע חולב הצריפ ךרד ,םשמו םיצעהו

 .הרובדו יצ הרש םהידליו הלעבו יצנמ יתוחא : םייחב ןיידע וראשנש יריקי

 ואבדניל יסאי :םירקיה ידידי תא תחש תמרע ךותב םירתסומ םש יתאצמ

 הרקמב םשל ועלקנו הטיחשה ןמזב וטלמנש ,ץיבורודגו ףלאו לש ונב םייחו

 הוקת םוש ונל ןיא ןאכ יכ יל עדונ םואבדניל ידידימ .התע תעל ולצינו

 היקנ א"ז -- "ןייר ,way הזרכוה אנילוד ריעה יכ ,םייחב ראשהל

 הטיחשה םויב םה םג וטחשנ תידוהיה הצעומה ישנא לכ יכו .םידוהימ

 .הלודגה

 הרוקי שפנל ןויצ

 וצק לעו םינורחאה וימי לע םיטרפ יל רפיס םואבדניל ףסוי ידידי

 רוהטהו שודקה בירנייו ר"דה תידוהיה הצעומה שאר בשוי לש רמה

 .תורוש המכ שידקהל הצור ינא ורכזלש

 אל ,וינעו טקש ,בהלנ ינויצ ,שיגרו םח בל oy ידוהי ,אנילוד דילי

 עגרל דביא אל תיארחאהו הדבכה הסמעמה וילע הלטוהשכו ,תולודג שפיח

 החגשההמ וילע לטוהש רמה ולרוג תאו ומוקמ תא עדי ,םיקולא םלצ תא

 םעטמ הילע הנוממ היהש הדעה ינבל רוזעל ויתוחוכ לכב הסינו ,הנוילעה

 םיכרצמ קפסל ,הבוח יולמ לע םידוהיל תוארוהו תועדוה םסרפ .תושרה
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 אשידק הרבחה לע חוקיפ ,רדסה לע הרימש ,םידבוע ,םינמרגל םישורד
 יאצומב םינמרגה ועיגהשכ anv אלו ןאכ דע לבא ,דואמ הקוסע התיחש

 1200 םהל קפסל ונממ ושרדו רלימו רגירק םשארבו אנילודל תבש

 לע הנוממ ינא :דובכבו הואגב ברנייו ר"ד םהל הנע ,הדמשהל םידוהי

 הז .הנוממ ינניא םשפנו םפוג לע לבא ,הדובעה חוכ לע ,ידוהיה שוכרה

 .לכה תא טפושהו טלושה אוה אוהש םיקולא ידיב קר יולת

 .רלימו רגירק םיחצורה לש םתמח תא הלעה ברנייו לש האגה ותבושת

 .ס.ס-ה לש הדקפמל חקלנ הלחתהב .רמו ער היה ברנייו ר"ד לש ופוס

 ותוא רוסמל רלימ שקיב ףוסבלו תוצרמנ תוכמ הכוהו הנוע םשו אנילודב

 תרוצ תא ומצעל ראתל לוכי אל דחא ףא .בובלסינאטסל וריבעהלו ותושרל

 ,םהיתונברק תא תונעל ידכ םהב וחמתה םיצאנהש תושיגנהו םייוניעה

 םייוניעל דעוימ םוקמ היה רלימל .ושינעהל וא שיאב םוקנל וצרשכ דוחיב

 -סידס םייוניעל םיחמומ תווצ ול היה םש ,ףלודור תנחתב ,בובלסינאטסב

 .הרוהטהו השודקה ותמשנ תא חפנ םשו ברנייו ר"דה לבוה םשל ,םייט

 .דע ימלועל ךורבו שודק ורכז יהי

 ידודנ ךרד

 רוצמ ומש םיניארקואה יכ ,תיבב ראשהל רתוי רשפא יאש יתיאר

 רוסמל וא וגרוהל שיש רתתסמ ידוהי הזיא ראשנש הרקמב תיב לכ י"ע

 .לופיטל ופאטסגה ידיל ותוא

 י"עש םיכומסה תורעיל וניגפו תיבה תא ונבזע הלילב ישילש םויב

 ךישמהל ונל ונתנ לבא ,תוכמ םהמ ונלביקו םייוגב ונלקתנ ךרדב .הצינעדוא

 ךכ .םשל וחרבש םילוצינ םידוהי המכ ונשגפ תורעיה ךותב .ונכרדב

 הז וניפל עיגה אל לכוא .ונבכש םימיבו תולילב תורעיב תכלל ונכשמה

 .םימי העברא

 ,רעי ךותל ישימח םויב ונעגה שואיו תורירמ יאלמו םיפייע ,םישושת

 .ץיביקשביא ר"ד לש ונתח שאדראק ןאפעטס םשב רכמ יוג ונל היה וב

 ונל השרהו ,הציחרל םימ ונל שיגה ,הלמחבו הבהאב ונתוא לביק אוה

 הביכשב ונייה םויה לכ .תפרה לש הפצרל תחתמ םימי המכ ולצא רתתסהל

 תא רשיילו חצ ריוא תצק ףואשל םיאצוי ונייה הלילבו ,תפרה תפצר תחתמ

 .העונת אלל ןמזה לכ היהש ללגב טעמכ אפקש ףוגה

 םיניכמו on לישבת ונל םישיגמ ויה הגלוא ותשאו ץיבקשביא רייד

 .הפצרל תחתמ בכשנש ןמזב אבה םויה רובע לכוא םג

 םייוגה וידידי ץיבקשביא ר"דה לש ורצחב ופסאתה ,ןושאר םוי עיגה

 םיעמוש ,אובחמב ,ונאו ,םידוהיה לש הטיחשה לע הבסנ םהלש החישה לכו

 דימ יכ ול ורמא ,ידוהיה תורבקה תיב לומ ,השירוהב ,רפסמ םהמ דחא

 וטשפ ,םיגורהה לש תורובה תא ומתס תיניארקואה היצילימהו ופאטסגהש

 .תועבט ,םיפסכ ,ךרע-ירבד ושפיח ,םיחצרנה לש םידגבה לע הבראכ םלוכ
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 .םימורמל ולעו ועקב תורמ תוקנאו יכב תולוקו ןמזה לכ םמורתה רובה

 ואר הטיחשה ירחא םימי המכ .תורבקה תיבמ וחרבו דחפ וזחאנ םיחצורה
 םידוהי תורובה ךותב ואצמנ ןיידע .תדרויו הלוע ,תדעור המדאהש ןיידע

 .םילוכי אלו תוומה רובמ ץלחהל םיסנמש םיעוצפ וא םייח םירובק

 הארש המ ףיסומ דחא לכ .רצחב םיבשויה יפמ ונעמש הלאכ םירופיס

 ןיא ןאכ יכ וניאר .ןינעמ רופס םתס וליאכ ,באכ אללו ןופצמ תפיקנ אלל

 היהיש םג ונבשח .םוקמה תא דימ בוזעל ונטלחהו ונליבשב חטבומ םוקמה

 ,ופאטסיגה דצמ nny way ond היה יופצ

 איבמה לכ יכ ,תיניארקואה הפשב תולודג תועדומ קיבדה ופאטסיגה
 וא קבאט תליבחו רכוס וליק יצח סרפ רותב לבקי תמ וא יח ידוהי ומע

 ,תודשב וטשפ םה .דומעל םייוגה ולכי אל הזכ לודג יותפל .ש"י קובקב

 .םייח םידוהי ושפיחו םיתבבו תורעיב

 תעכ) רעטבולעג הרוד לש הלעב ,רגנוא ריאמ יל רפיס רופיסה תא

 : (ב"הראב היח איה

 דימו הידוהי הריעצ הרענ רעיב דחא יוג םעפ שפת בוכלובל ךומס

 תליבחו רכוס ג"ק יצח לש לודגה סרפב תוכזל מ"ע ופאטסיגל האיבה

 ףסונ שרוד אוה יכ םהל רמא ופאטסיגה ידיל התוא רסמש םרט לבא ,קבאט

 ינפל הרענה לעמ הלמשה תא ול ודירוי יכ םג ,ול עיגמש לבוקמה סרפל
 ינא ,טושפ, .ופאטסיגה שיא לאש -- ?המל .הירי י"ע תחצרנ איהש

 הידוהיה הרעגה תרומת הזה ריחמה ."רודכה לש רוח אלל הלמש הצור

 רודכבו חדקאה תא איצוה םירבדו רמוא ילבו ופאטסיגה שיאל םג דאמ הרח

 .תידוהיה הרענה תא ינשבו יוגה תא גרה ןושארה

 -כיא םירג ויה םדוקמש םוקמב ,בוקשדורבב יכ ,עדונ 'ץיבוקשביא ר"דל

 םתיא רשקתה אוה .םידוהי המכ דוע םירתסומ םיאצמנ ינמרגה אצוממ םיר

 םה .רעטבולעג לאומש הלעבו ליטע יתדוד תב aw ויה ,ילע םהל עידוהו

 ינימ לכו תורעיו תודש ךרד ,הלילבו םהילא wand ךיא ךרדה תא יל ורוה

 בער יזמ םישנאב יתשגפ ךומסה רעיב םש .בוקשדורבל ךומס יתעגה םיאובחמ

 ,יתשגפ םש .ףדינ הלע לש שורשרו לצ לכ ינפמ דחפ יאלמו תוחוכ אללו

 קחצי לש ותב ,סינוק בייל לש ותשא ,םואבנשריק םירמ תא ,רתיה ןיב

 היח לש התב ,ןמסארטש השמ לש ותשא ןמסארטש יצנח ,רפכהמ רלדניוש

 -והיהש םויה לכ ךשמ .םימי השולשמ רתוי ראשהל יתלוכי אל םוקמב .רלדא

 ידידי לש ותיב גגב רתתסמ יתייה תודשב םייאלקח םילעופ רותב ודבע םיד

 -רעפוק הירא אישיזלו סורג יכדרמל בנגתמ יתייה םיברעב .רשטייד םולש

 ונרבש לע חחושל ונלוכי ןטקה תיבב םש .תחא הרידב דחיב ורגש גרעב

 הכזנש ינשל דחא ונלחיא .ולא םימיא ימיב ונילע רבעש לכ לעו לודגה

 .םיבוט רתוי םינמזב שגפיהל

 יכ תעל תעמ קר יתיהש םשו .בוכלובל ךרדב תכלל ונבזע בוקשורב תא

 ,בל בקעי יל רזע םש .ירטסל ונרבע םשמ .לודג היה םש ראשיהל דחפה
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 תצק שפנהלו ישאר תא חינהל םוקמ יל אוצמל ,ותחפשמ םע רבכ היהש

 4--3-כ ow יתיהש .ןמז הברה הכרא אל םוקמב יתחונמ לבא .ידודנ לכמ

 .תועובש

 ,"םידוהיהמ ריעה רוהיט, לש הלודג היצקא בוש הליחתה רבמבונ שדוחב

 םידוהי 2000-מ הלעמל .ץי'זלב לש תופרשמה םוקמל ירטס ידוהי תא וליבוה

 ליטג ,ותחפשמ לכו בל בקעי יביטמו ידידי םג םהיניב ,היצקא התואב ופסינ

 .ירטסב זא ויהש ותחפשמ לכו לעגופ םהרבא ,ןמזור י'צלורש ,רלדא
 יתפלעתהש דע חצר תוכמ יל וציברהו ופאטסיגה ישנא וספת יתוא

 דע הקסבובל בוחרב ץובו םד תילולש ךותב יתבכשו םיתמה ןיב יתלפנו

 -תהמ ולוכ סורה היהש תיבה הצקל יתעגהש דע זוזל יתלחתה זאו ,ךישחהש

 .יתמדרנו ץראה לע יתחנצ תוברוחה ךותבו תוצצופ

 תוברוחה ךותמ יתאצי .ךשוח היה םימי השולש ירחא יתררועתהשכ

 תובוחרהמ םינמרגה ופסא םייתניב .ןוילכו ןברוח קר רבד םוש יתיאר אלו
 -לחתה .םירורהסכ וכלהתה היצקאה ירחא םייחב ורתונש םידוהיה .םיתמה תא

 המכ רובעכ .ןמז הברה הכרא אל הגופהה לבא .תוברוחה ןיב בבותסהל ית

 וכותב ליכהל היה לוכי ישוקבש תסנכה תיב ךותל םידוהיה תא ופסא םימי

 תושעל םיכירצ Paw םישנא .שיא 1.500" הלעמל וב וסינכהו שיא 0

 ,המידק דעצ זוזל ולכי אל יכ טושפ םעטמ ודמע וב םוקמב תאז ושע םהיכרצ

 ונתנ אל .םייחה ןיב םוקמב ובכש םיתמהו בער וא השלוח ךותמ ותמ םיבר

 ."ונשפנ תא תויחהל םימ תפיט ונל ונת ,םימ,, :וקעצ םישנה .םימ תפיט ונל

 וקקזנש םינמרגה .אמצמו בערמ םירוסימ םהילע םתעד הפרטנ םהמ םיבר

 דימשהל םהל לבחש וטילחה םילאוטקלטניאל דוחיבו הדובע תוחוכל ןיידע

 חאו טסיטנד ינא יכ ,םהל עדונשכ .ןיידע ןהל םישורדה םישנאה לכ תא

 הדובע חוכ רותב םלצא םשריהל םידוהיה תצעומל דימ ינוריבעה םלפודמ

 .שרדנ

 יסאס איה ,בוטאינזורמ הלוצינ דוע םע הרקמב יתשגפנ םימי המכ רובעכ

 הייח תא הנכיס רשא רעטבולעג ףסוי לש ותב ,(ב"הראב היח תעכ) ןמציו

 תא ליצהל הדיב הלעי ילוא תוסנל ידכב ירטסל דע בוכלובמ לגרב הכלהו

 םתוארלו םתא שגפיהל תוחפל וא ירטס וטיגמ התחפשמ ינב וא היבא

 .םייחב

 םעו שירפ ריאמ לש ותב ,שירפ לזערד םע דחיב יתייה םימי המכ

 ינפל ןורחאה עגרב תסנכה תיב לש זוכירהמ איצוהל וחילצה ותואש הלעב

 המהוז יאנתב תסנכה תיבב םתוהשב לבא .ץי'זלב לש םיזגה אתל חולשמה

 םידוהיה ןיב זא הררשש סופיטה תפיגמב וקבדנ ,הארונ תופיפצו הנחצו

 .םילודג םירוסי ךותמ ותמו

 הברוחמ יתצצורתה דדונ בלככ .שולח ,דומלג ,ידבל ינא תעכ יתראשנ

 ילע המחירש דע תחא הליל תניל םוקמ אללו לכוא אלל ,הינשל תחא

 יניפ לש התב ,לבוס יצנח התדוד תיבל ינתסינכהו רטבולג-ןמצייו יסוס
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 תא חינהל הניפ טק עגרל יתאצמ םש .ירטס וטיגב הרג התיהש ,רגרב

 .לוכאל ןיידע היהש המ לוכאלו ,ישאר

 בנגתהל תולילב וחילצה תוכומס תורייעמ םייחב וראשנש םידוהי רפסמ

 ונב ,ץיבורוה ןואיל ר"ד םג היה םיבנגתמה ןיב .הצחמל קירה וטיגה ךותל

 ודוד ןבו ןמפוה םולש לש ונב ןמפוה ליטָאמ ,סיזדנב לאומש לש

 ,ןמלעגנא יפיצו ינוב םדוד ינבו לפמי טידנב לש ונב ,לפמי בקעי ,רטור קרמ

 ןואיל ר"ד .שמחה תב ,"זדע הנטקה התבו הדלוג לש התב ,ןרטש היח
 הרלק ותוחא םע םשמ תאצל ףאשו ירטס וטיגב ראשיהל הצר אל ץיבורוה
 .בובל וטיגל ןזיאלגיב

 -יארקואה היצילימה ישנא וספת בובלל ךרדב יכ יל עדונ םיימוי רובעכ
 ליטָאמ .םוקמב הרונ םשו ופטסגל רשי והוליבוה ,ץיבורוה ר"ד תא תינ

 ועיגה ירטסמ ןייטשולב ודוד תיולב רטור קרמ רטסיגמ ודוד ןבו ןמפוה

 .יעקרק-תת טלקמ and רסמש ,םהלש רכמ יוג לצא Ow ואבחתהו הלוקסל

 םידוהי המכו םישולשכ דוע וב ויהש טלקמ ותוא יכ יל עדונ םישדח רובעכ

 .םוקמב ורונ וב ויהש םידוהיה לכו ,וילע ונישלהש וא הלגתה

 םידוהיהש םוקמב הדובע הנחמ םש היה םייק ןיידעש הפיא ,בוכולובמ

 בנגתהל םידחא םידוהי ולחה ,הלואגה םוי אוביש דע דמעמ קיזחהל וויק
 ,הדליו יצלב ותוחא ,ותשאו רנסק ינאס ועיגה רתיה ןיב .ירטס וטיגל

 יפיצ לש התב רטיירק הפיצ התדוד תבו םלושמ לש ותשא ,רטכורפ הקבר

 רפיול ןמרה ,רפיול ריאמ ,לאקזחי םהרבא ,ןמרמיצ ריאמ לש ונב ,רטיירק

 לש הנתח ,המולב לש הלעב — ןייטשלימ השמ ,ןפַאשטכר םירפא לש דכנה
 לש םהינב ,לקנרפ יקלאורשיו לעצעג ןמסרטש הייעש ,ןמסרטש לטיג-היח

 ישנאמ .ןושמשו ףלוו ,םייח ,יטנעי ,הדוהי-בקעי טייחה ינב ,לקנרפ ריאמ

 הלעב הלייב םתבו ותשאו רכייט יכדרמ ויה ןאכל ועיגהו ולצינש הנילוד
 ךבנטר המלש ,רזיוהיינ ןמרה ר"ד .סינע לעטיג לש הלעב סדנל השמ ,םנבו

 ויחאו דלפסרעילק בקעי ,יצלמ ותוחאו םיובנדנאל יסוי ,רקה קיציא ,ותשאו

 .םתדליו ותשאו רלג השמ ,ויחאו רטייל הקטומ ,ריעצה

 רזייוו ONIY יל'השמ יבר

 -פשמ םע הרקש הלודגה הידגרטה לע רפסלו דומעל םילימב יל השק

 רעצהו באכה תא ראתל םילימ יד יל ןיא .ד"יה רזייוו השמ 'ר טחושה תח

 .וז הנידע החפשמ לע ורבעש תועווזהו

 ,17--16 ןבכ רענ ,ודכנ יפמ ףוסאלו טולקל יתחלצה השעמה רופיס תא

 .ירטס וטיגב ןאכ ,רעזייוו הכרבו הדיז לש םנב ,רזייוו ילקנעי

 ידידיו בוטה ורבח בנגתה הנילודב הלודגה הטיחשה ירחא om 10-כ

 םידוהי לש בר רפסמ ורתתסה ובש ,רקנובהמ תולילה תחאב רעציז יסול

 טלקמ ותואב ןמזה לכ םתויה אמצו בער ללגב תומ לש ףס לע ודמעש

 שפחלו תאצל ומצע תעד לע טילחה יסול .םימ אללו ןוזמ אלל לפאו לודג

182 



 תפיט אוצמל וא הפב קיזחהלו סועלל רשפאש ןוזמ רבד הזיא הליל ןושיאב

 לש ופתרמב היה בטיה רצובמה רקנובה .םימל םיאמצה תא תוורהל םימ

 טחוש יל'השמ .ר ,ותשאו אנט אפיל םג וירוהל ץוחמ וב ואצמנו שידער ר"ד

 -ונב (CNW ןרעטש ןועמש ףסוי תב הכרב ותשאו הדייז םנב .הגייפ ותשאו

 ,ינשה ריעצה טחושה םג םש ויה .יל'קנעי רפסמה םנבו ילאזיירו הציח םהית

 .םירחא דועו וידלי ינשו ותשאו ןמכוה בקעי ,ילע השמ לש ונב

 רבד אצמנ אל ,אושלו ול היה רשפאש המכ דע שפיחו בבותסה יסול

 בערמ םש ועווגש תושפנה תא תויחהל מ"ע טלקמל ותא איבהל היה לוכיש

 ויה אל רבכ הנילודב ,תוחוקפ םיניעב בצמה תא קר האר אוה .אמצמו

 חורבל היה לוכיש תורמל םלוא .םירתתסמל טלפמ םוש האר אלו ,םידוהי

 םע דחיב יזא תומל םע :טילחה ןכ השע אל ,טלקמל רוזחל אלו םשמ

 ברה לבסל ץק םישל טילחה לודגה ושואיב .טלקמב םיפסאנה לכ םע ,םלוכ

 .ףתרמב הסיסגה בצמלו

 םתדיריב רתוי תוארל היה לוכי אלו תורקי תוחפשמ המכ םש ויה

 ,רקנובה תא וליג ,םשל ואב םינמרגה .השעש המ השעו .םויאה םלבסבו

 תוארל ולכי ישוקבש םיתמ יאצח םש ואצמנש םידוהיה לכ תא ואיצוה

 .הטיחשל תורבקה תיבל רשי םוליבוהו םויה רוא תא

 .תומה תארקל ץר םא יכ ךלה אל וב ותמשנ ty לכ טחוש השמ 'ר

 רומזמ תא רישל ליחתהו םימשה יפלכ ויניע תא םירה .רשואמ ונרק ויניע

 הרישבו ."ידמע התא יכ -- ער עריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג, :דודל

 תנוכמ םע .ס.ס ישנא ודמע ותפש לע רשא חותפה רבקל רשי ולבוה הרמזבו

 .רובל רשי דחא דחא םיליבומ םהשכ םישנאב תוריל וליחהו הירי

 לע ותפשב חטתשהו רובל ץפק אוהו ודיב יל'קנעי תא ועצפ םירודכה

 -תהו םלוכ םע ורמגש דע דועו דוע ודי לעו וילע םילפונ םייתניב .ריקה די

 רודחיש ריוא תצקל בחרמ ול רוציל ליכשה בקעי .רובה תא תוסכל וליח

 תופוגהמ ררחתשהל חילצה תוזירז תועונת י"ע הכישחה םעו רובה ךותל

 אל בלכ .רובה ןמ תאצל ליחתה טאל טאלו ,ודי לעו וילע תוחנומ ויהש

 .תומה vow ןאכ .ץייצ אל רופיצ ,חבנ

 תוחוכבו ויבואכמ לע רבגתה ,ודיב םילק םיעצפ עצפנש ,יל'קנעי

 ,הביבסבש תורעיה ךותל חורבל לחהו םוקמהמ רהמ קמחתה ול םיעודי אל

 ףדר ןאכ םג לבא .בוצעה ורופיס תא ונל רפיסו ירטס וטיגל עיגהש דע

 .תמוהו ספתנ היצקאב 1942 רבוטקוא ףוס לש םימיה דחאב .תוומה וירחא

 לש ורופיס לע בושחלו רוזחל יתלחתהו יתבשחשכ ןמז הברהיהברה

 ,רזיוו Wwe 'ר שודקה ובס DY AP רשא תאו רזייוו יל'קנעי רענה

 םילוכי םינימאמ ינב םינימאמ קר .תומה תארקל ךלה תובהלתה ןימ הזיאב

 הז ןיא .הנומא לש הזכ שגר ןימב תולעתהלו וזכ הרהטבו השודקב תומל

 םיכאלמ ינב ,םישודק לש תוומ הז ,חבטל לבומה ןאצ לש תומ ינדחפ תומ

 .שממ םיכאלמ וא
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 וכלה םידוהי ךיא יל ורפיס םירחא םילוצינש םירופיס ינימ לכ יתעמש

 הריעצה התב ,ריאמ תחפשמ ובו רקנוב וליג םינמרגהש ךיא .תומה תארקל

 תוומה תארקל דובכבו זועב הדעצ זובבו געלב איה ךיא ,ריאמ יצוק לש

 .הפרחו סעכמ קועצל וליחתהש דע םהיניעל םינמרגל הקחצו

 הנושארה תויהל הרהימ ךירטאפ הרלק תרבגה ,סינאס השמ לש ותב

 'אל .חותפה רובל ורונש ow דוע דחיב וצפק הלעב םע העורז תבולשו

 תא ולעהש םירובג ,םירוביג לש תוומ םא יכ דחפ לש תוומ היה אל הז

 םתא םנמא .הרובגבו דובכב תומל וכלהו םינייוזמה םיחצורה לעמ םמצע

 ,חורב םכילע םילוע ונא .וגרהת אל וניתומשנ תא םלוא ונפוג תא םיגרוה

 .םיחצרמה םע ,רלישו הטיג לש םע ,םתא

 אוה עגר לכו וינפל דמוע תומה הנהש השגרהב וטיגב יח ידוהי לכ

 לכ םויה תאו העשה תא לצנלו לגתסהל ךירצ םייתניבו ,ותוא שוגפל לולע

 .דחאו דחא לכ לש המסיסה התיה וז -- "םוי םוי ה"ב, On ךדוע

 ךיאו ,תותשל ךירצ ,לוכאל ךירצ ויפנכ תחת ךתוא חקי תוומהש דע

 ךיא ,הדובע סיטרכ ךירצ ,דובעל ,תויחל ךירצ .עונל ףוגל רשפאל אוהש

 הישעת החתפתה הדובע יסיטרכ תגשהל ביבסמו ?הדובע סיטרכ גישהל

andyךפה "הדובעה סיטרכ,ו םימולשתבו היצקטורפו רשק ישנא לש  

 ,םלפודמ "חא, רותב לזמ היה יל ,םייח תרטמ ןיעכ וטיגה ישנא ייחב תויהל

 .ישפוח ןפואב תומוקמה לכב בבותסמ יתייה ישפוח העונת סיטרכ לעב

 הזכש רותבו ןאורבת רותב ,ידוהיה ח"היבב חא רותב יתדבע המ ןמז

 רשק יל היהיש ידכב תאז יתלצינ ,ינוריעה רצעמה תיבל םג השיג יל התיה

 השענהמ םהל רוסמל םש ואצמנש םיללמואה םיידוהיה םירוצעה םע דימתמ

 mar ורצענ המל ררבל ,םייחב ןיידע וראשנש םהלש םיבורקה ברקבו ויעב

 -סול רתסא תא רצעמב שוגפל יל אצי .םררחשלו םתלצהל תושעל רשפא

 ונלרוג לע וניכב ונינש .איראמ-אנא התדליו רעייפ הנרוא התלכו זואהט

 המו םש אצמנש ימ ,םירצענה לכמ תעדל ,רשקה תא רומשל יתשקב .רמה

 רפכב אפור רותב אצמנש סואהטסול קנונ ר"ד יכ יל עדונ .םתא השענש

 .ירטס וטיגל רובעלו םשמ טלמהל ךיא ךרד שפחמ בוכלוב י"ע אציוטיו

 ןרדב לבא ,ייוגה "ןדע ןגה, םוקמב םילבוסה ויחא ןיב תויהל ףידעה אוה

 וליבוה ,םיינמרגה םיחצורה י"ע ספתנ ,ירטס ינפל ,בוכלובמ קחרה ותחירב

 וריבעה וידליו ותשא ,ומא תא .רלימ י"ע חצרנ םשו בובלסינטסל ותוא

 הברה רסמתה סואהטסול תחפשמ לש םרורחשל .ירטסב רצעמל םייתניב

 ןוידפ,ל Jy ירבד ינימ לכ זכרל חילצה אוה .לעפמאי טדנב לש ונב ,בקעי

 לוסיח לש הארוה האצי םייתניב לבא החפשמה תא ררחשלו ליצהל "שפנ

 .רצעמב ויהש ולא ויה םינושארהו תוידוהי תושפנ רפסמ

 וטיגב ספתנ לכל םייופצ paw ,םונהיגה ירוסי נמצעמ ךוסחל ידכב

 -ורפה תא ואיצוה ."ילק-ןאיצ, יניערג המכ ומצעל שוכרל דחא לכ לדתשה

 הנמ םדיב היהיש ידכב קר םיינויח ןוזמ יכרצמב ופילחה ,הנורחאה הט
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 ףוגבש םירוסיה ןמ "ליצמו הדופה, ,ינלטקה תומה םס ותוא לש הריעז

 .םירוסיל ידימ ץק םשו שפנבו

 עימקכ םראוצ לע ותוא ודנע הזה ןכוסמה םסה תא ושכרש םידוהיה
 -תה ,הז ינויח ךרצמ ירחא שופיחו הפידר הליחתה ,עגרל םפוגמ ושמ אלו

 ונוהו ופסכ לכ תא םליש דחא אל ,םיפויז םג ושענו "רוחש קוש, םג חתפ

 -כאס ןיערג ,ףיוזמ ןטק ןיערג ודיל וסינכה ףוסבלו הזה ןיערגה תא שוכרל

 .טושפ ןיר

 ירחאו ינפל םידימתמה םישופיחה ינפמ טלקמו הסחמ אוצמל תנמ-לע

 תינבל תונוש תואצמהו םיטנטפ ינימ לכ םידוהיה ואיצמה הדמשה לכ

 דחא לכ .רבדל םיחמומ ושענ םהמ םידחא ,םתוא תווסהל רקיעהו םיטלקמה

 ךיא רקיעהו טלקמה תא ללכשל מ"ע ותמזויו ונורשכ בטימ תא סינכה םהמ

 -לקמ תינבב וחמתהש ולאה םידוהיהמ םידחא .אשיב אניע ינפמ וריתסהל

 תונבל מ"ע םפסכ בטימב םהל ומלישו תואטיגה יבשותל םיעודי ויה םיט

 םירקנוב תינבב החמתה ינורכז יפל .םתחפשמ ינבלו םהל טלקמ םרובע

 ןמרה ,וסיצ לש הלעב ןמלגנא ינוב ,לעפמאי טידנב לש ונב לעקני הלאכ

 -באו רפיול בקעי לש ונב ,רפיול ריאמ ,ןפשטכר םירפא לש ודכנ -- רעפיול

 תאווסהל תונושה תואצמהה ןיב .הגייפ-ישאס לש דכנה ,ןמרמיצ לאקזחי םהר

 PNR המ"גשומ םיארוקל היהיש ידכב דחא טלקמ ןאכ ראתל ינוצרב םיטלקמה

 .טלקמ -- "רקנוב, היה הארנ

 דצב ורג ןייטשלימ-ןעילוו תיבב ,14 הקסבובל בוחרב ,ירטס וטיגב

 יתשו ןמדלפ שובייל :ולא תוחפשמ םילענל תונח םעפ היהש הפיא תיזחה

 -לימ ינוב 4 תב אי'זדע Ona ותשאו ןמלגנא ינוב .הקנימו יליצ :ויתונב

 בורק :ופפוטצה ןטקה חבטמב ,דחא ןורדחב "ורג, ולא לכ .יכנאו ןייטש

 תבכרמ םעפ ץפקש השמ הנבו הנח התב ,הרש 'בג ,ןייטשלימ 'פשמ לש

 היה ונתא .םייחב ראשנו לגר רבש ולפונבו תופרשמל חולשמ םע תעסונ

 .רעזייוה יל'השמ ,דמחנו ריעצ רענ דוע

 -הו הנקזה ומא םע ןמפוה יסעה רטסיגמ היה רג רצחל הנופה רדחב

 ןולל ,לעפמאי בקעי ,חרוא דוע ונילא עיגה םימעפל ,היצביל תוחאהו הלוח

 .הליל תניל

 -חתמ ,ןטק ןסחמ םע לבגש שומש תיב םג היה הרוגסהו הלודגה רצחב

 המדאב םתוא וסיכ ,םישרקו םיבע ץע ילוב וילעו .קומע רוב ורפח וית

 ןטק רוח וריאשה ריקה י"ע .הקזחו תנייוצמ הרקת השענו רובהמ ורפחש

 .שומישה תיב ךרד היה הזה טלקמה-רובל הסינכה .ריווא תצק רודחיש

 ןסחמב :טלקמל וסנכנ תורצ ץע תוגרדמ ךרדו הפצרהמ ץע חול םש ומירה

 לע .והובו והות וב היהו םירובש תואסכו םילכ לש תואטורג ינימ לכ ומש

 האיציו הסינכ ליגרת ונישע .ותוא ולענו קזחו לודג לוענמ ומש ןסחמה חתפ

 .הזה תיבה ירייד לכל תוקד 5-כ תחקול הסינכהש ןובשח ושעו רובל

 ולאכו וב ורתתסהו ורג םידוהי הברהש טלקמ-רקנוב לש והארמ והז
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 ,שמשהו םויה רואל םיליגר ויה אל יכ ,והכ םהיניעו םישדח ףא וב והשש

 המוקב טלקמב תויהל םיכירצ ויה ןמזה לכש הזמ החש םבגש הלאכ ויה

 ךשוממ ןמז םיטלקמב ורגש ולא .טלקמה לש ןטקה קמוע ללגב הפופכ

 םימו ןוזמ תצק שפחל ,רקיעהו ,םהכירצ תא תושעל הלילב תאצל וגהנ

 .טלקמה ירייד רתי תושפנ תאו ושפנ תא תויחהל

 ודדוע םלוכו ,םתוא ודחיא תורצה .תחא החפשמ ומכ ויה טלקמה ירייד

 .חאל חאכ רוזעל ולדתשהו ינשה תא דחא

 ירטס וטיגב

 זכרל בוכלובב םינמרגה ולחה 1943 ראוני תלחתה וא רבמצד ףוסב

 וא םידליהו םינקזה .םידחוימ םיזוכרב הדובעל םירשכומה םירבגה תא

 םוש וניניע ינפל וניאר אל ,רקיעה ,ורתתסהש וא רבכמ הז ודמשוהש

 וטיגל סנכוה וא אבוה ךרעב ןמז ותואב .ןקז וא דלי וא רענ -- ריעצ

 תאצוי דובכ תאריב .ותחפשמ לכו בולרפ המלש 'ר ,בוכלובמ יברה ירטס

 םלוכ .בוכלובמ יברל ,טרנדויה םג םכותבו וטיגה ישנא וסחייתה ללכהמ

 הנחמה ךותב םתא אצמנש שודקה קידצה תוכזב יכ וויקו םבלב ומחנתה

 ערוה ומויב םוי ידמ .הרמ הבזכא ולחנ דימ לבא .םירחאל םג םייחה ולקי

 ונרביד .שפנ תוריסמב הרושק התיה העונת לכו השק רתוי השענו בצמה

 תאז לכבו ,המכ יפ דועו ונשאר לע ודרי החכותה לש תוללקה לכ יכ וניניב

 -וכל ורזע ,ויחאל שיא רוזעל ולדתשה םיקלא םלצ תא ודבא אל םישנאה

 .םישלחלו םילש

 הקמולב םשב הריעצ השא לש התומדב הנחמב רוא ןרק עיפוה דחא םוי

 רוזחלו לצנהל החילצה ,הנילודב םויאה חבטה ירחא .רפיול---ץיבורוה

 ליצמ יוגה לצא תחש תמירע ךותב םישדח 6 ךשמ הבכש םש ,בוטאינזורל

 עובשב םיימעפ .בוטאינזורל ךומס רעיה הצקב ,וק'צרוי שאטס םידוהי

 אלש השפנ תא תויחהל לכוא םלוס ךרד הל תולעהל הז שאטס גהונ היה

 תחשה תבכשל וסנכנו םיאובחמב םידליה םעפ וקחש הרקמב .בערמ עוגת

 ובצמ תא ןיבה דימו שטסל תאז ורפיס םה .םדא תפוגב ולקתנו רתתסהל

 השק .ירטס וטיגה ךותל ,וקנדוד איזוד ותרבח תרזעב ,הריבעה םוי ותואבו

 יל ןיא .יוגה יפמ המש תא םעמשב םיפסאנה ןיב הרקש המ םילמב ראתל

 תלוכי ישוקבש םדא דלש דמע ונינפל .המהדתה תא םכל ראתל ןורשכה

 "יצוה אלש םישדחה השש ךשמ הנממ חקלנ רובידה .תמ וא אוה יחה תעדל

 היניע תא הקיזחה ןמזה לכו םוקיה רואב לכתסהל הלכי אל .היפמ הגה הא

 דע תועובש המכ ורבע .השלוח בורמ ועמשנ אלו טעמכ הירבדו ,תומוצע

 לכואה תא לכעל אוהש ךיא הליחתהו רורב טפשמ היפמ איצוהל הלכיש

 .םיקלא רוצי תויהל הכפהו הנתיאל הרזח טאל-טאל .תוריהזב הל שגוהש

 ןגראתהל ונל וצעי םה ,םלועה תומוא ידיסחמ תמאב ויה איזודו שאטס

 .םינמרגה דגנ דיב קשנ םע םחלהלו תורעיב רתתסהל ,םינזיטרפ תצובקב
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 ולצא רתתסהל םנוצרבש שיא 15--10 לש הצובק רחבאש יל עיצה סאטס

 קוחר אל רקנוב-טלקמ ןיכהל ןכומ אוה .ןמזה אובב םינמרגה דגנ םוחללו

 םע יתאבשכ .וזכ הצובקל שורדה לכו ןוזמ ןיכהל ,רעיה הצקב-- ,ותיבמ

 םייפסכ םיעצמא ןיידע םהל ויהש ,םידידי ינש דועו אנהכ ר"ד ינפל םתעצה

 םלשל דועו ול רסמתהל ,הזכ סופיטל ןימאהל רוסאש יל ורמא וז הרטמל

 הזה בוטה םדאה לע ךומסל שיש ענכושמ יתייה ,וילע יתנגה .םינמוזמ ול

 וראשנ .םולכ אצי אל העצהה לכמ .ונל רוזעל בל םותבו תמאב הצורש

 הנפת -- השק בצמב אצמתשכ ":ילא הנפהש םינורחאה וירבד ינורכזב

 ..!"ךל רוזעאו ילא

 "אר יצממו דוד לש ונב ,ךבנטאר שריה ירטס וטיגב עיפוה ןמז ותואב

 .הנילוד היסנמיגב דחי ונדמל ,יתוריעצמ דוע דדוימ יתייה ותא ,אנילודמ ךבגמ

 -וקמ ינימ לכמ םידוהי םיאצמנ אנילוד תוביבסב תורעיב יכ יל עדונ ונממ

 .ובאב ןירהו סאטס םיחאה לש םתרזעב םש םירתתסמו הביבסבש תומ

 בוכולובו ירטס וטיגמ איצוהל ותכלב וייח תא ךבנטאר שריה ןכיס םעפ אל

 ,וטיגהמ בוכולובמ יברה תא איצוהל םג ןנכית שריה .רעיל םאיבהלו םידוהי

 הלשכנ ךכו ,ושפנ לע טלמהל ודיב הלע ישוקבו וילע ונישלה םייתניב לבא

 .וטיגה ןמ יברה לש ותלצה תשרפ

 VIN בוכלובמ ברה - בולרפ המלש 'ר יברה

 ןמזב צ"החא ישש םוי לכ ותציחמב תוהשל תדחוימ תוכז התיה יל

 י"עש ץחרמה תיבל וליבוהלו ושמש תויהל דובכה יל היה .טקש היה וטיגבש

 -יחמב תוהשלו ותיבל סנכהל תונמדזה יל יתשפח ברע ידמ .ידוהיה ח"יב

 שחרתמה ןמ תושדח םהמע ואיבהש םישנא שוגפל יתלוכי םג ow .ותצ

 ובסי הפיא גואדל וליחתה םיברו חספה"גח ימי וברק .םירחאה תואטיגב

 יברה ףסא הנהו ,"הצמ תליכא, תווצמ םויק רבדב המו רדסה יליל תא

 הפיאמ .ןירדהמל הרשכ ,הצמ יצח לביק דחא לכו ותיבל שיא האמל בורק

 .אלפל יל םויה דע הז -- תוצמה תא יברה יל גישה

 ,יכבו תוחנא ועמשנ ."רדס,ל םיבוסמה לש םתשגרה תא ראתל השק

 םניאש ויבורקב רכזנ דחא לכ .ןוגיה תוסוכ תא אלימו ךפשנ תועמד לש םי

 -רגה םהילע ולפנתי ןפ לודג היה דחפה .וכז אל הרובקל םגו םייחב רבכ

 Aw“ ודימעה .םכרדכ םהב םקנתהל וצריו םויה םידוהיל גח יכ םעדויב םינמ

 הדמעוה הרימשה .םהיניב ופלחתה םישנאו הלילה לכ ךשמל הלועמ הר

 רז אוהש ימ ברקתהב עידוהל רהמ ולכויש וזכ הרוצב תובוחרה תוניפב

 : תובוחר תוניפב ודמע םירמושה .רדסל םיבוסמה תא ריהזהלו וטיגל

 -ה לצא ומכ .ה'ציבלסוי וקרבו הקסבעינשוק ,קרפ-הנול וגרוטב ,הקסבובל

 וננכתו לדה רדסה תוינכת וננכתו הלילה לכ ונבשי קרב-ינבב םיבוסמ

 .תורעיב רבכ םיאצמנש ולאל תכלל וצעי םידחא .וטיגה ןמ חורבל ךיא

 אל ןיידע םש בצמהש ועמש יכ ,ירגנוהה לובגה תא רובעל ועיצה םירחא
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 ,יטנגלטניאו חקיפ רוחב ,ילשרה יברה לש ונתח חא ,ןאכ ומכ ארונ ךכ לכ

 םידחא ויהו ,ירגנוהה לובגה תא רובעל ךיא תטרופמ העצה ותא איבה

 םכותב .שיא םירשע תב הנושארה הצובקהו ,תאזה תינכתה יפל תכלל וסינש

 .םוקמב התרונו הדכלנ ,ףיש ריד

 תורעיב רתתסמה ךבנטר שריה ירבח לע ול יתרפיסו יברל יתשגנ ינא

 וידי ךותל ידי תא חקל יברה .וכרדב תכלל ילע םא ותא יתצעיתהו הנילוד

 -הל קינומש חמיה חילצי םלוכ תא אל, :רמאו התוא ץחל הבר תומימחבו

 ..."ךכרדב חילצתו ךל ,ינב ,ךל .דימש

 םג יתדבע רוטקפניזד רותבו חא רותב םילוח-תיבב יתדובעל ץוחמ

 םש יתדובע .ירטסב תבכרה תנחתב לזרבה תליסמ תחנהב עובשב םיימוי

 -אר הרזע תשגהל חא רותב יצחו םינבלבו רמוחב הדובע p| יצח :הללכ

 םיחפו תוחול לש הככס ךותב התיה ילש האפרמה .הדובעב םיעגפנל הנוש

 אל יל אצי תבכרה יספ לע ידבעב ."הנושאר הרזע, טלש וילעש םייולב

 ךיא יתוארב בלה יל באכ המו "םייראה, לש תובוחר ךרד רובעל םעפ

 םיצצורתמ םידליה .םולכ הרק אל וליאכ החטבבו טקשב םימרוז םש םייחה

 -כזנו .תורדהנ תולמשב ,ןטאל ןהל תולייטמ תורענ תובוחרב ,םהיפב קוחצו

 הזיאב ,ידוהיה רעונה םע ושעש המ ונלש םיקנוילו םיללועל וללועש המ יתר
 לבסה לע םימעפל ורבע םיישפנה יתולבס ,ודמשוהו וגרהנ תונושמ תותימ

 .םוי-םוי ןאכ יתלבסש ינפוגה

 םיקחשמ םהשכ םידלי תרובחב יתלקתנ יראה בוחרב ירבעב םעפ

 תונטק ץע תוברח םהידיב .םידוהי תגירה השעמ איז ,"היצקא עוצב, קחשמ

 Aya“ !"סוארדעדוי, Poy םיקעוצו דלי הזיא םיספות OF קוחצבו תוקעצבו

 "תרובג, תא וארש םירוהה .םינבא ונב וקרזו וקחצ יונב ורגתה םה ונר

 אצוי ינניא רתוי :יבלב יתרמא הנחמל ירזחב .תחנמ וגגומתה םהידלי

 .וז הדובעל

 הנחמהמ החירבה

 תשורח תיבל קפסל הנמזה הנחמה ישארל עיגה ןמז ותואב קוידב

 -וה*ה ןיב תוצצורתהה הליחתה ןאכו .םיידוהי םידבוע 100 בוכלובב תויבחל

 ריחמהו ןאכמ םיאצויה "םירשואמה, 100-ה pa תויהל וצר םלוכ ,םיד

 תווקל יתלוכי אלו הזה םוכסה היה אל יל .שיאל רלוד 20-ל דע עיגה

 הצר אל אנהכ ר"ד ,הנחמב םדאה חוכ לע הנוממה .םירשואמה ןיב תויהל

 וטיגב בושח דבוע יב האר אוה .ףסכ יל היה אלש ללגב אל יתוא חולשל

 זפחהל ןיאו וטיגב קיפסמ ןמז ךישמהל ןיידע רשפא יכ יתוא ענכשל הסינו

 .ונממ תאצל

 תאצל ךרד שפחמ ינאו יתדובעב ךישמהל ינוצרב ןיא יכ ועדי םלוכ

 עצבמ לע הנוממ היהש ,ירטס הנחמ להנמ לש ונגס ,דנהרלא רייד .וטיגהמ

 ףסאתהלו ןכומ תויהל ילע יכ יל זמר בוכולוב הנחמל שיא 100-7 תקפסה
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 יברה תרידל סנכהל יתרהמ יתאיצי ינפל .םיאצויה לש זוכירה םוקמב

 וזש יתנבה .שחלב למלמו ידיב קיזחה אוה .הדירפ תכרב ונממ לבקל מ"ע

 ."העושיל הכזתו םולשל ,xy :רמאו ימכש לע חפט ,יתאיציל הכרבו הליפת

 .זוכירה םוקמל דע ינוויל הנחמב ידידי ןיבמ םיבר .תוכבלמ קפאתה ישוקב

 םיגהנה דחא .טנזרבב תוסוכמ תויאשמ יתש ונל וכיח זוכירה םוקמב

 המכ ירחאו ,חקיפ יוג ,ליב רגרב יצרא לש וגהנ היה ,ילש בוט רכמ היה

 ,םיישיאה יצפח תא ינממ חקל .יתנוכ המ דימ ןיבה ותא יתפלחהש םילימ

 ולש םשגה ליעמבו םיטוטרמסב יתוא הסכ ,יברזרה לגלגה אתב ינסינכה
 הקוש .ימויק לע ועדיש ילבו יתוא רופסל ילב שדחה הנחמל יתעגה ךכו
 קמור .ידוהיה הנחמה להנמ ינפל יתוא גיצה .הברה םש יל רזע ןמדיוו
 ילא ועיגהו יאוב לע ירבחמ המכל עידוה ,דלפניש רזייל לש ונתח ,לאומס
 -יאומ רגרובמה קמוב טסיטנדהו ןמטרא לשימ לש ודכנ ,רטסוש ןמלז 'רגמ
 .הדובע סיטרכ ירובע גישהל וגאד םה .בולינ

 .םהמע יתרזחו הדובעל םוי ידמ םיאצויה םישנאה ןיב יתבברעתה
 ,רטבולג השאס םהיניב ,םירכמו םידידי ינימ לכ CMR Wap הדובעב
 ןמדיו אויר 'בגה .דועו לגיפש יל'המלש ,ןטירטסמ ןמלק ,גרבנדורפ יטני
 םשמ האציו רחא הנחמב הדבע איה .לוכאל והשמ ברע לכ טעמכ יל האיבה
 .לכוא תצק יל קפסל ידכ קר תוצרפו םיקדס ינימ לכ ךרד

 -והו יתנשמ יתוא וריעה 1943 ינויל 6-ב 'א םוי לש רקובה תמכשהב
 .םיניארקואו ופטסג-ישנא םע ףקומ הנחמה לכ יכ הלודג הלהבב יל ועיד
 .רצחל ירוע לע תנתוכב יתוא ובחס רבכו ןאכ הרוקש המ ןיבהל יתקפסה אל
 ירטס וטיגמ ןאכל ורבעוהש םידבועה תא םיפסוא םינמרגה יכ יל עדונ ןאכ
 .םתא רומגל םיצור הארנכו

 -ימה שיאל רמאו לאומס ךמאר ידוהיה להנמה עגר ותואב עיגה ילזמל
 ויניעבו .שבלתהל יתרידל סנכהל יל ןתיש ינליבוהש יניארקואה היציל
 תחתמ יתרתתסה יתרידל רוזחל םוקמב .ןווכתמ אוה המל עדאש ,יל ץרק
 םלוסה תא ריסתש ןיטירטסמ ןמלק הקמולבל דיגהל יתקפסה דוע .גגה יצעל
 ,לפאו רצ םוקמ םישרקהו תוחולל תחתמ יל יתספת עגר ןיב ,רחא םוקמל
 םיליחתמ הנהו ,שפחל ולחהו הרידל םיסנכנ םישנאש יתעמש .יתבכשנ םש
 ךשוחבו ,טקשב יתבכש לבא ,יפוג לע הרבע תרומרמצ mao םג תולעל
 .ודריו יב ושיגרה אל

 ופיסוה ,ירטסמ ורבעוהש שיא האמה לכ תא םוי ותואב ופסא םינמרגה
 ח"סב "םירתוימ, םידבוע המכ דועו ימוקמה טרדנויה ישנא לכ תא םהילע
 AND“ ןכומ היהש רוב ךותל ורונו ידוהיה םלוע mad םוליבוה ,שיא 200-כ

 .לומ

 םיראשנהו םיניארקואה םהיוולמו םינמרגה וקלתסה הלועפה ירחא

 .הליגרה םתדובעב וכישמה םייחב

 .ליעמ הזיא יל איבהש יל'המלש ינושגפ ךרדבו יאובחמ םוקממ יתדרי
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 -רדב יתוא וליבוה םה .םיילענו רכוס תצק ,םחל יל האיבה רטבוליג יסוס

 : םהיניב ,םידוהי המכ רבכ ויהש םוקמ ,רעיה הצקל דע תולקלקע םיכ

 יסה ,רפיול בקעי לש ונב ,ריאמ ,ןמרמיצ ריאמ לש ונב ,ןמרמיצ לאקזחי

 ורמאנש הדירפה MAT תא ריכזהל ינא הצור .שולקמ ותוחאו ןורב ,ןמנזור

 ראשי זא .לצנהו ,הקייש .ךלא :םירחאו ריאמ בקעי סואבסונ יצבר י"ע יל

 ..."ונרובע ףסונ רודכ

 אנילוד תורעיב

 רתתסהלו הנילוד תורעי ךותל חורבל התיה םיחרובה לש הטלחהה

 יכרד תא ריכמ ימו עדוי ימ ךרדה תא םכילוי ימ לבא .לאוגה תאיב דע

 -מה תויהל ךירצ יתייה ינאו המישמה הלטוה ילע ? ןכוסמהו תובעה רעיה

 . םשו רעיה יבוע ךותל הנחמהמ וחרבש םישנאה תצובק תא ליבומהו ךירד

 והשמ היה ונתאמ דחא לכל .םייקתהל ךיאו ךישמהל ךיא ,םייחה תא ןנכתל

 .םירודכ םע חדקא םג היה דחאל .הבע לקמ ינשל ,ןיכס דחאל ,ןנוגתהל

 .דחיב םחלנו דחיב תומנו דחיב ךלנ ,תדחואמ הצובק ונאש וניניב םכסוה

 הנהו ,יצחו העשכ דועצל ונכשמה ,ונכרדב ונלחתה שמשה בורע םע

 ןייוזמו שמוחמ ריעצ יוג ירמגל ידדצ ליבשמ יופצ onda עיפוה םואתפ

 תודעומ םכינפ ןאלו םתא ימ עדוי ינא, :ןינעל רשי תינלופב ונל רמואו

  אלש ,הזה ליבשב וכישמת ,וז ךרדב האלה וכלת לא .םכליצהל ינוצרבו

 םיברואו םיכרדב ןאכ םיצרושה םיניארקואו םינמרג לש תויפונכב ושגפת

 *. . . םידוהיל

 ידוי ונאו הרורב תינכות ונל שיש ול יתרמאו ריעצה ינלופל יתידוה

 קוידב התיה ינלופה ריעצה ןיבו וניניב השיגפה .ונינפל רשא ךרדה תא םיע

 אוהש ךרדה התואב אקוד תכלל יתטלחה ימינפ טקניטסניאבו םיכרד תשרפב

 .ביואה ונל ןמטש חפ הזש תויהל לוכיש רבדבש הנכסה תורמל ונל ןייצ

 -שכ תבכרה יספ לש ליבקמל ונעגהש דע םיליבשב ונכרדו ונכשמה ונחנא

 תויה .ןמזה לכ ונתא ךלוה םדא לש וליצ יכ חריה רואל וניאר םואתפ עתפל

 ינדמענ ,דחפה לע רהמ ונרבגתה ידיחי היה לצהו הצובקב השש ונייה ונאו

 שפוח לביקש יניארקוא לעופ והז יכ ררבתה .ונילא ברקתהל ול ונקעצו

 יכ ונל רפס הלה .םיכרדה תא בטיה ריכמו םוקמה יבשותמ אוהו ותדובעמ

 םיברו ירטס וטיג לש המויאה היצקאה הלחה 6.6.43-ב םימי המכ ינפל

 הלודג היטס התיה וז םנמא .ינתוא ךירדיש ונממ ונשקב .םש וגרהנ םיבר

 ליחתהו ענכוש "ןתמ, תצקבו םיבר עונכש ירבדב לבא ,התיבה וכרדמ

 דע ונעגהו הצירטסיבה רהנה תפשל ונעגהש דע ךרד אל ךרדב ונתא ץורל

 .ויתובקע לע רזח ןאכמו .לודגה רשגל

 ותוארב .הבורב ןייוזמ שיא ונתארקל אב רשגה לע טקשב ונדעצשכ

 ונאו רשגה תפשב ומצע תא קיזחהו תצקמב עתרנ הלודג הצובק ונא יכ

 ליבומה ישאר שיבכל ונעגהו ינשה ותפשב רשגה לע ונכרד תא ונכשמה

 .הנילודל
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 שיבכהמ וניטס ,הליל התואב ונילע רבעש ברה חתמהמ םיפייע ונייה

 הנישב ונעקש דימו תחשה ךותב ונלפנ ונלוכו חותפ הדש ךותל ונסנכנו

 .הקומע

 -תה חוכבו ,הקומעה יתנשמ יתוא ריעה עודי יתלב ימינפ חוכ הזיא

 ,הנילודל תישארה ךרדב ונכרדב ונכשמהו הצובקה ינב רתי תא ררועל יתלח

 .טלחומ ךשוח היה ןיידעשכ

 סנפ םואתפשכ בוקצדורב הנילוד לש ןכשה רפכה הצקל ונעגה רבכ

 רשי ,חפב ונלפנ הנה ,ונלוכ לע הרבע תרומרמצ .םייניעב ונתוא ריאמ סיכ

 שיאה .םיחישב תרתסומ תומד וניאר המהדת יעגר ירחא .םינמרגה תועורזל

 ונילע רשי ןווכמ יטמוטוא הבור הינשבו סיכה סנפ תא תחא דיב קיזחה

 םירזוע יבאב ןירה יחאו INDO ינא; : תיניארקואב ונילא רבדל ליחתה אוה

 -ילשב יתייה םש ,ירטס וטיגהמ יתאב עגרכ .םינמרגהמ םיחרובה םידוהיל

 דועו ירטס וטיגמ היחא תא איבהל ,שולקמ ןעזליפ הניגרמ תדחוימ תוח

 ."קוטול עקייש דחאו םירחא םיינש

 עצב רובע םנמא ,הלועפ ףתשמה תמא רבוד שיא ונינפל וניאר וירבדמ

 -חמ ינא הנה, : רמא רתוי דוע ונתוא ענכשלו .ודיקפתל ןמאנ לבא -- ףסכ

 כ"חאו לכוא ונל ןיכהל רפכל ךלהש ןמפיש הקרזיל םשב דחא שיאל ןאכ הכ

 ."רעיל רוזחנ

 ויתרכהו ,הנילודב ונתויה ימימ דוע דדוימ יתייה ןמפיש הקרזיל םע

 אוהשכו ובג לע אלמ לימרת םע עיפוה אוה הנהו םירבדמ ונא דוע .בוט

 .לוקב חפיתהו יתוא קשנו קביח ,ילע לפנתה יתוא האר

 וליבוה םה רעיה הבעמ ךותל םתא ונסנכנו םהילא ונפרטצה ונלוכ

 לש "ץיק MN, OVD ארקנש ןרוא יצע אלמ קמעל ונעיגהש דע ונתוא

 -צויו םיכפמה םינטק םילחנו םיצע אלמ אלפנה םוקמ ותואב .רפיול בקעי

 ותוחאלו (ץיבורוה הקמולב לש הלעב) רפיול בקעיל היה רעיה יעלסמ םיא

 ךיא תוארוה ונל ונתנ ןירהו רזיל .רדהנ ץיק ןועמ קניל ילאבייל ויחאלו

 תוארוהו הצובקה לש תידוסה המסיסה איה המ רעיה חטשב ןאכ גהנתהל

 לכב םירזופמ ויהש רעיה ינכוש רתיל ועידוה הז םע דחי .םוקמב רדתסהל

 הקישו םיידוהי םיטילפ לש השדח הצובק לש האוב לע רתס תומוקמ ינימ

 .םכותב קבטול

 ונחנש תע ונתשגרה תא םכינפל ראתל הלוכיש טעה היא ןורשכה היא

 וליאכ אלפנ םירה ריואו ןרוא יצע ןיב אלפנ אשד ךותב רעיה הבעמ ךותב

 .תוומה תמיאמ םיחרובה ברח יטילפ אלו םיאירבמ רותב ןאכ ונא תמאב

 ונאש דעו .ונתוא הוולמ בוכלובמ יברה לש ותכרב יכ השגרהה יל התיה

 ןושארה .םינוש רעי ינכוש ונילא ועיגה שדחה םוקמב רדתסהל םיליחתמ

 םעונ-ירבדב ונתא רבידש יבאב ןירה הצובקה שאר היה ונילא עיגהש

 .המדא יחופתו םחל ונל האיבהש ןעזלעפ הניגר האב ותיא .ונבל בא רבדכ

 דועו רעפלה הקלורס ,רבאה םהרבא (ב"הראב תעכ) ןיילק השמ ואב םהירחא
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 המ ראתל רשפאה ,קרמ ריס ותא איבה םהמ דחא .םיתרכה אלש םירחא

 אבומ לשובמ םח לכאמ ? םימי הז וניפל עיגה אלש ירחא לשובמ לכאמ תאז

vyיככותב םידידי  Ay?הנילוד תוביבסב תובע  ? 

 רוהט בהזמ םירלוד א"ז ,"םישק, לש ןוגה םולשת ירחא ,םויה תרחמל

 וקסניהרפ תורעי ךותל םינוראבה ינש תאו ויסה תא ליבוהל ןירה לחה

 .רעיב דחיב תויהל וצרש םיבורק דועו ויסה לש וסיג םש אצמנש םוקמב

 -וחנ םירבד םשמ תחקל בוכלוב הנחמל ורזח רפיול ריאמו ןמרמיצ לאקזחי
 ריאה אל לזמה לבא .רעיל םאיבהלו םהידידימ המכ םג ילואו םהל םיצ

 .םוקמב וחצרנו וספתנ םה .םינפ םהל

 ךידגב דעבמ רדוח םשגה .תורעסו םימער הוולמו ףטוש םשג דרי רעיב

 סונל ןאל ןיא ,רוקמ דעור ,ןשב ןש שקונ ךנה ,ךיתומצע דשלל דע םיבוטרה

 ךותל ךל תורדוחש תופיט ךילע תודרוי ףנע לכמ .רתתסהל הפיא ןיאו

 ונדידי ונל ונתנ אל ןמז הברה לבא .טוטרמס תכיתח ךממ השועו ךתמשנ

 ונוחפס םהו םהמ םידחא וחלשנ דימ .הסחמ אללו ףעז ימשגל הרטמ תויהל

 םהילעו םיפנעו Oxy ירבש םע הסוכמ הרקתהש ,המדאב קומע ,"םנועמל,

 -מה ךותל תדרל םימשגה ימל םינתונ םניאש םיבר םיפנעו המדא תבכש

 לש תורשפאו ץע לש םישגרד לע החונ הנישל םירודיס םש ויה .הרוא

 | .תעכ ונל היה ץוחנ רשא לכה הז .החונ הבישי

 הנילודמ רשירפ ףסוי :םידוהי תצובק דוע הבשי ונתאמ קחרה אל

 הזיא םע רשק רבכ היה םהל .םינוש תומוקממ םירחא דועו רעשטייד הנחו

 "ומה; .םיינויח ןוזמ יכרצמ םהל איבה בוט AOD עצב דעבש הביבסהמ יוג

 -וסמ היה אוה .ןיילק השמ היה םיכרד ינימ לכב לכוא יכרצמ תגשהל "החמ

 גישהל ליכשהש ,ולימרת ךותב תופוע םירשע וא יח לגע םעפ איבהל לג

 .םיכרד ינימ לכב

 לושיבב ,ןויקנ תקזחהב ןה םיכרד ינימ לכב תלעותל תויהל יתלדתשה

 .רעיה יבשות תחפשממ דחאכ יתייה .השגהבו

 -וקמ ינימ לכמו היצילג ירע לכב תודמשההו םישוריגה ולחה ןמז ותואב

 ליחתה הזכ בצמב .םשפנ לע םיטלמנ םידוהי תורעיל םורזל ולחה תומ

 -והי תצק היה ול םגש סאטס חאה ורשועב רקיעבו וישעמבו ויחאב אנקל

 ותוסח םוקמ תאו "ותוכלמ, תא לידגהל טילחה הלה .וחוקיפ תחת םיד

 בהזב ,רחוסל רבוע ףסכ עצב דעב ןבומכ דיל אבהמ םידוהי ףוסאל לחהו

 ותא איבמ רעיל טלמנ לכ ליגרכ .םירקי ןח ירבדבו םימולהיב תשוחנבו

 ףסוא היה אוהו ,היהיש הרקמ לכ לע םירקי םירבדו םיכרצמ ינימ לכ

 "ובק IPM רעיב ותוסח תא וצר Now הלאכ םג ויה .םהילע "רמוש,ו םתוא

 םיובנדניל יזא ,רבאהו רעפלה ,םינזלעפה ויה הלא ןיב תויאמצע תוצ

 -וחאו רעבע גילז ,אנילודמ ןמכייט עושי ,דימשרמוק -- סילאפוק לעוולעוו

 םע ךבנטאר ינאזו המלש .ירטסמ רעייפ םיחאה ינשו ונביר רפכהמ ות

 .גרברבליז עיצמרבא תב יל'נחו ,ירטסמ לעבאס ,םתויחא ינב ינש

192 



 הקיש : םיאבה םישנאה רכוז ןיידע ינאש המכ דע ויה ןירה תצובקב
 ,רטסיא לרק ,הטירו ןהאז קידנומ ,רלדנק הקנפ ותוחאו ינומ ,רגרש הקניו
 ךליו (אנרובדנמ) לבוקקליו ,(בובלסיגטסמ) רציוש הרובדו בייל ,רציפ
 -בליז ויסעד ,ומאו יטטול ותוחאו רעלאואק דערפ ,(ירטסמ) לקניפרג ךנויסו
 שרח ,רביירטנקלאוו הניגר ותשאו ןרהא .(שולקמ) דכנהו ןסדנל -- ןמרע
 ןרטש ר"ד ,(ונילודמ) רזיוהיונ ר"ד ,(ענואריוזמ) ןעזלפכוה יצנוד ,ןמצק
 (בוכלובמ) ותשאו רלדניש טסיטנדה ,(ןוזיממ) ןרטש ויניפ ,םתבו ותשאו
 ברה לש ונב םיובלטייט וקלאומשו סקאלש לאומש ,(ירטס) ץכ היניבסו סקמ
 ךכ-רחא .ברה תיבב הגילודב היצפוקואה ןמזב דוע יתדדיתה ותא ,זדנאסיינמ
 חספ רדסב םג .ירטס וטיגב בוכלובמ ברה לש ותיבב םימעפ הברה ויתשגפ
 .ףתתשה אוה ירטס וטיגב בוכלובמ ברה לצא

 ירטס וטיגב ןיידע יתויהב יכ יל רפיס אוהו רעיב ןאכ ויתשגפ תעכ

 ותמ וא ותמוהש ולא לכ תא רובקל םידבועה תצובקב ולש דיקפתה היה
 וקסעתהב תחא oye .לודג INN םיחא רבקב תונושמ תותימ ינימ לכ י"ע
 ,ד"יה בולרפ יל'המלש 'ר ,בוכלובמ יברה לש ופוגב עתפל לקתנ הרובקב
 הרובקה תדובע תא רמגשכו ,יאשחב הפוגה תא קלסל ושפנ תא ןכיס אוה
 וצחור, יברה לש ותפוגב קסעתהל ומיחרו וליחדב ליחתה םיתמה רתי לש
 דוחל ונימטה ,דחוימ רבק ול הרכ ,םייקנ םידגבב וידגב תא ףילחה 'םימב
 .השודקבו טקשב ,וירחא "שידק,, רמאו

 םיטילפה רומאכ וברתה תונחמהו תואטיגה לש םילוסיחה ורבג רשאכ

 ונבו ביוטלטרוט הקריאמ ועיגה הלא ןיב .רעיל ועיגהו םשפנ לע וטלמנש

 וליחתה טאל-טאל ,רחא םוקמב ןאכ רפוסי דוע ותרובגו ותרזע לע .רזייליציא

 דחפהו טקשה ייחל םג לגרתהל וליחתה םיריידה .םלולסמל סנכהל רעיה ייח

 תקפסהל וגאדו הזל ורסמתהש םישנא ויה יכ קיפסמ היה לכוא .רעיה לש

 שוליו ויה םיצימאה ןיב .האירק לכל תכלל םינכומה ,םיצימא םירוחב ,ןוזמ

 המישר התיה ךאבנטאר הקשרהל .דועו ביוטלקרוט הקריאמו ונלש דלפניו

 לש הרטמה דימת ויה םהו הביבסה ידוהיל תורצ םעפ ושעש םייוג לש הנכומ

 עורזה חוכב םהמ ואיצוהו תולילב םהילע ולפנתהו ןוזמל וגאדש "הרבחה,,

 םיידוהיה "םינזיטרפ,,המ הביבסה ייוג לע לפנ דחפ .ןוזמ יכרצמ ינימ לכ

 לע וכלהתה תודגא ינימ לכ .ובאב ןירהו סאטס םיחאה לש ותגהנה תחת

 .איה הבר יכ םתמצע לעו םינזיטרפה לש םתרובגו םהילולעתו םהישעמ
 ,רתוי דוע ילוא ,10,000 דע עיגה םרפסמ יכ ורמא

 אנילוד רעיב םיארונה םימיה תוליפת

 ונא .תוביטרהו הניצהו םימשגה תומי ותאו ויתסה ברקתה ,רבע ץיקה

 .עמשמ יתרת םיארונ םימיו ,לארשי ינב לש םיארונה םימיה ינפל םידמוע

 השע דחא לכ ,תויכבבו תוחנאב אוהש ךיא ונילע ורבע הנשה שאר ימי ינש

 עיגהב לבא .רוצע יכבב ,טקשב ה"בקה ןיבל וניב תודיחיב ושפנ ןובשח תא
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 אצוי םוש ילב רעיה ישנא לכ ופסאתה ,םירופיכה םוי ,שודקהו לודגה םוי
 oy דחייתהל ךרוצה תא ושיגרה דחאכ םלוכ .רתויב ישפוחו יתד ,ללכה ןִמ
 .אתווצב םנוק

 השמ 'ר לש ולמע לע בוטל רכזיו ןמרביל דוד היה ונלש הליפת לעבה

 בישקה להקה רתיו ןזחה ללפתה ובש דחא רוזחמ יאלפ ןפואב איצמהש ןמלק

 םישנה .סאטס לש ורצחב היה הליפתה םוקמ .הלמב הלמ וירחא ללפתהו

 .הקילד ,הלילח ,הרקי אלש תוריהזב ןתוא וקילדהו תורנ אוהש ךיא ואצמ

 םוצעה יכבה .רעיב "ירדנ לכ,, ליל ונילע רבע ךיא ןאכ ראתל השק

 ,ויבורקב רכזנ דחא לכ .םראוצ לע םיפדרנה םידוהיה ,הללמואה הדעה לכ לש

 תותימ ינימ לכ י"ע ותמוהו וגרהנו וטחשנש ,ותחפשמ ינבו וידלי ,וירוה

 לדתשה דוד 'ר הליפת לעבה .םיניארקואה םהיניכש וא םינמרגה י"ע תונושמ

 ותליפת םעפ לכב לבא ,וירחא ללפתהל לכוי ונתאמ דחא לכש ,טאל ללפתהל

 וקנחש תועמדה דעב רוצעל הלכי אלש הדעה לכ לש לודג יכב י"ע הקספנ

 ,םנורג תא

 ךירצ היה אל לבא תוליפתה לש םשוריפ ןיבה ונתאמ דחא לכ אל

 וידי תועונתב ,ויתוחנאבו ויתוקעזב ,ויתוליפתב דוד 'ר .םגרתל ,םניבהל

 וליאכ שיגרה ונתאמ דחא לכו תולימה שוריפ תא קוידב שיחמה ,הלעמ יפלכ

 תולועו תועקוב יאדוב ולאכ תוליפת יכ םעפה ונשגרה .םרמא ודבל אוה

 .םימחרה רעש םהינפל חתפיו םעישויו עמשי םימשב בשויו ,המימשה

 דע תורעי ידע קוחר-קוחר ודהדה הנילוד תורעיב רופיכ-םוי תוליפת

 .הזמ הלעמל אל םא -- דובכה אסכל דע ועיגהו

 אנילוד רעיב גרההו ברקה

 תונוכמ ילגלג לש שער עתפל ונעמש ברע תונפל הרות תחמש םויב

 ,דחא לכו הקעזאה העיגה דימו ,ונילא םיאבו םיברקה םיקנט תורשרשו תודבכ
 הנחמב וראשנ רפסמ יתמ קרו רבע לכל ונרזפתה .ושפנ לע סנ ,רבודמה יפכ

 לרנגה לש דגובה אבצה -- םיציבוסלוה םהילעו םיקנטה ועיפוה רעיב

 ,הנחמה לכב רהמ וטשפו שאב וחתפ םה -- ינמרג דוקיפב בוסלו יסורה

 תוחא ,הנח :וגרהנ הפקתהה התואב .רכז ונממ ראשנ אלו עגר ךות והובירחה

 .רשיפ וגוה לש ונתח ,בוקרקמ לירב לימאו ץרוש אינאד ; ךבנטר הקשרה לש

 רתיבו תוניצר רתיב םעפהו ןגראתהל בוש ונלחתה םימי המכ רובעכ

 ונעגהו רעיה ךותל קומע רתוי וגרבע .רעיה תוצקב תורמשמ ונדמעה ,תוריהז
 ,"בלצה םוקמ, ava עודיה םוקמל דע

 ,תורעיבש םינזיטרפה לע תופקתהב ולחה םינמרגה יכ תועומש וכלהתה

 ךרדב םינזיטרפהמ תורעיה תא רהטל הנוילעה הדקפמה ןמ הדוקפ האצי יכ

 לש הרקמב יכ וניניב םכוס ,דרגנילטס ירעשב סבומה אבצה לש הגיסנה

 בוקרו ,הדוגיו תורעי ןווכל תגסל ונילע ונלש רעיה עטק לע השדח הפקתה

 .הציבוכערקו
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 .שדחה םוקמל תאצלו םילטלטמה תא זוראל ונלוכ ונלחתה האבה תבשב

 ןושאר םוי רקוב תונפלו שדחה דעיל רעיה ךותב תכלל וגלחתה ברעב

 ,העטנ WIM אל הזש הלדו הריעצ השרוח ךותב ,"הקבויבאב ,ל ונעגהשכ

 ונל רשיבו יבאב סאטס העיז הסוכמ ולוכו תלהובמ הצירב ונילא עיגה

 רעיה לכ .יראה עולל קוידב ונסנכנ ,ינמרג חפב ונלפנ יכ הרמה הרושבה תא

 .םינזיטרפהמ חטשה יוקנלו תורעתסהל הכחמה ינמרג אבצ ףקומ

 תרומזת הליחתמ הנהו תגסל ןאל םיצעיתמו וניניב םירבדמ ונא דוע

 ילב רטמ םיריאשמ אל ,רעיה חטש לכ הסכמה הירי ילכ ינימ לכ לש המויא

 םגו הירי תונוכמ ,םיבור ,םייטמוטוא הירי ילכ תרומזתב ופתתשה .הזגפה

 ,אובחמ םוש היה אל ונביבסמ .תוצצפההמ הדער ונתחתמ המדאה .םיקנט

 .חותפו יולג היה לכהו ,םיחיש טעמכ ,םיכומנ ויה םיצעה

 דחא .םינמרגה לש תיתיזחה תורעתסהה הליחתהו לכה קתתשה עתפל

 ,דחא חישל תחתמ .חיש לכ תחת ושפיח ,ומדקתה םינדוכמ םיבורבו ינשה דיל

 םירתתסמ םישנא ינש וליג ,ונבכש הקריאמו ונאש חיש ותואמ קחרה אל

 הרענו גרבנטרג בוכלובמ טחושה לש ונב :הלא ויה ,םוקל םהילע וויצו

 םיקחורמ ונייה .םוקמב ולפנ םהינשו הירי תנוכמ לש רורצ עמשנ .שולקמ

 :ימצע תא לאוש ינא םויה דעו תאז לכ וניארו רטמ 5--3-מ רתוי אל םהמ

 ךיניע לומ תוומה תא האור ךנהו עגרבש םייחה דוסו ןוילעה חוכה והמ

 ינא .ירבא לכב הרבע הוולש תשגרה וזיא ,ךפיהל .דחפ לכ ךממ רס אבו ברקה

 התיהש וזכ השגרה יל היהתש םלועהמ קלתסהל ינמז עיגישכ ,ימצעל לחאמ

 ,דעצ דוע ,דעצ דוע ,ונילא םיברקו םיכלוה םינמרגהש ךיא יתוארב זא יל

 ידי לע בכושה הקריאמ תא קזח יתקביחו רמוא ילב יבילב יתללפתה ...הנהו
 היהיו עגר TY ,הקריאמ, :ונזאב ול יתשחלו ויתקשנו pox יתברקתה ,דעורו

 ."בוט רתוי ונל

 םינשמ םה וניתולגלו ונתארקל רשי אבה םדעצ תא דועצל םוקמב הנהו

 לע וליג םטיאל םדעצב ? םש הרק המ .רחא רבעל םתדעצ ןוויכ תא םואתפ

 תא וניש דימ וב וננובתהו והומירהשכו םיטוחו וידר םימדוקה לש חישה די

 ינאו יולג סנ ונל הרק הנהו .םהינפל ולגתנש םיטוחה ןוויכ יפל םדעצ ןוויכ

 ןעמל דע ריאשהל הצר ה"בקה ,הזב םיקלא די יכ המילש הנומאב ןימאמ

 .םמש חמיי םייוגה ונל וללוע רשא תא וירחא אבה רודל רפסי

 ייוג תא דיחפהל ןעמלו םידוהי םיששמ הלעמל רעיב וגרהנ םוי ותואב

 בוחרהמ םתס םייוג 20 וספתנ ,םידוהיל איהש לכ הרזע ואיבי אלש הביבסה

 לע םוצע םשור השע רבדה .ואריו ועמשי ןעמל רפכה רככב םתוא ולתו

 -וסי לש המויא הפוקת ונרובע הליחתה זאמו דחפמ דוערל וליחתהו םייוגה

 םינמרגה יכ ונתוא וריהזה .םיבלככ ונראוצ לע ונפדרנ .םונהיגו בער ,םיר

 אובחמ תומוקמ םהל תולגל םוצלא םינוש םייונע י"עו םידוהי המכ וספת

 .קלתסהלו ונלש רתסה תומוקמ לכ תא בוזעל ונילע ןכלו םינזיטרפה לש

 .ונישנא ןיב ןואכדו שואי לש בצמ ררתשה
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 ריאמ ,גוז דוע וגילא ףסותה תעכו הקריאמ לש ותרבחב יתייה ןמזה לכ

 תעכ םג .םינכוסמו םיזעונ םירבד תושעל זיעהו המזוי לעב ןמזה לכ היה

 ךומס רפכל תשגל ריאמ זיעה הקוצמו ינועו בער ררש םלוכ לצאש ןמזב

 ןה ,םהינשל תושפנ תנכסב ךורכ היה רבדהש תורמל ,ןמזמ ולש רכמ יוגל

 שגינ תבש יאצוממ דחאב .הרזעה לבקמל ןהו ,ידוהיל הרזע טישומה יוגל

 תלדה תא חתפ רכיאה .ןולחב טקשב קפדו רכמ רכיאל עווירק רפכל טקשב

 חמקמ רככו תושק םיציב המכ ,המדא-יחופת קרמ האלמ הרעק ול שיגהו

 .רהמ קלתסהל ותוא שקיבו סרית

 קר הצור ינא .ריאמ השעש הרובגה השעמ תאו החמשה תא ראתל ןיא

 ותפ תא קליח דימת ,ודבל לכא אל םעפ ףא .ליצאהו ןידעה ויפוא תא ןייצל

 היה םעפ אל יכ ףא הבר החמשב טישוה תלוזל הרזעה תאו םירחא םע

 ,לכואה OY וגקלחתה ,תחא החפשמכ ונייח ונינש ,תושפנ תנכסב ךורכ הז

 החירב לש  תוינכות ינימ לכ לע ,ונבצמ לע ,ונדיתע לע דחיב ונצעיתה

 תא דחיב רובעל וניוקו ונפאש ונינש ,וניניב דירפה אל רבד םוש .המודכו

 .םיבוט רתוי םימיל דחיב עיגהלו םישקה םינמזה

 ,ןוחטבה בצמ רקיעב ,בוצע רתויו השק רתוי םויל םוימ השענ בצמה

 ןוזמב הרזע לכ ונל טישוהל ירמגל וקיספה םירכיאה ,ןוזמ גישהל תורשפאה

 םוש ץוחבמ הרזע אלל .םהייחלו םשפנל ודחפ םה .ףסכ ןוה דעב וליפא

 ,הלילב ראשהל ונלוכי אל םויב ונייהש הפיא .םייקתהל הלוכי אל תרתחמ

 ,םיללחה םג וברתהו .וברתה םינמרגה לש תויולפנתהה ,םוקמל םוקממ ונדדנ

 הסחמ תושפחמה תויחכ .םוקמב גרהנו ספתנש רחא רבח לע ונל עדונ םוי-םוי

 .ונייה ןכ

 ליחתמ ינאש יתיאר .דמעמ רתוי קיזחהל רבכ יתלוכי אלו ודרי יתוחוכ
 תצובקל ךייתשהו הבורב ןייוזמ היה אוה .הקריאמ לש ויתועונת לע דיבכהל
 תצק דרפנש ויתשקב ןכל .ינא ןכ אל ,רעיה ישנא ןיב םימחולה-םיצימאה
 ,ינרקבל ילא אב םעפ ידמ ,ירמגל ינבזע אל אוה .רעיב הסחמ יל שפחא ינאו
 ,רעיב ידבל ינבזעי אל ןפוא םושב יכ יל חיטבהו ונצעיתה ,ןוזמ יל איבה

 .ירגנוהה לובגה תא רובעל הננכת םימחולה תצובק .ינא םג ךלא וכלי רשאב
 -נוהה לובגה רבעל םהמע ינתחקל וצר ריאמ םע הקזחה יתורשקתה ללגב

 השק ץמאמב דמעמ קיזחא אל ינאו וספא יתוחוכ יכ שארמ יתעדי לבא ירג

 ןכל .עגפמל קר םהל היהאו ,לובגה רבעמל דע תועבגו םירה רובעל ,הזכ

 רעיב םיבבותסמה רתיל רבחתא ינאו ןאכ ישפנל ינובזעיש םהמ יתשקב

 .יבאב םיחאה םכותבו

 דוע ונילע םק שארה לעמ גג רסוחו תוביטרהו רוקה ,בערהמ ץוח

 ונל התיה אלו םימגאהו תורהנה ואפק רופכהמ .םיניכה תכמ ,החכותהמ הכמ

 אל ףילחהל המ וגל היה אלש ללגבו ונדגבו ונפוג תא ץוחרל תורשפאה

 תכמש אופיא אלפ לכ ןיאו ,םישדוחו תועובש ונילעמ םידגבה תא ונדרוה

 .הפ לכב ונרשב תא הלכאו ונילע הדרי םיניכה
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 בורמ ובכש וא ובשי םתס ,ןוזמ אללו גג אלל הברוחב ופסאתה םישנאה

 הזיא תודשב שפיחו םק ,חוכ דוע היהש ימל .סנל ופיצו הפצרה לע השלוח

 םיפנע המכ קילדה ,קרי הזיא וא ,הדשב הרקמב ראשנש המדא חופת ,חמצ

 שממ ועווג םידחא .םעטיש רחאל םג שיגה ,לכאו שאב םתוא הלצו םישבי

 moa םילכ ונל ויה אל .םיתמה תרובק לש היעב התיה .הפצרה לע בערמ

 ןיאב .םיידיב רופחל תוחוכ ויה אל ונלו האופק התיה המדאה .רבק רופחל

 .לכה הזו םיצעבו םיפנעב ותוסכלו רעיב קחרה תמה תא איבהל טלחוה הרירב

 ואצמי אל רבכ ילואו ,רבדה ותוא היהי יתא םג טעמ דוע הנה ,יבלב יתרמא

 .ינורבקיש תוחפל ,אל .יפוגב הרבע תרומרמצו ,היווגה תא תוסכל המב םיפנע

 ינורבקיש הכזא םש ,רחא םוקמב ילזמ תא שפחלו רעיה תא בוזעל יתטלחה

 .המדאה ינפ לע לטומ תויהל אלו ,םיתמה לככ

 בוטאינזורמ יוג הזיא יכ העומש ילא העיגה בוכלוב וטיג תא יבזעב

 אוה יכ יל ורסמיש יתוא ואצמיו הרקמב םאש םישנאל רמאו יתוא שפיח

 .יל רוזעל הצורו יתוא שפחמ

 ,ינממ קוחר היה אוה .הזה רופיסה לע עמש ןמדיו ןרהא יכ יל עדונ

 שפחמה םש יכ יתלאש לע הבושת ונממ יתלבק חילש ךרד ,תרחא הצובקב

 םרט אוה .הקריאמ םע ןינעה לכב ןבומכ יתצעיתה .יקסימ ץיבולגי אוה יתוא

 ,בוזעל תיפוס טילחא ינא םאש יל חיטבה םלוא ,רעיה תא בוזעל טילחה

 .ידבל תכלל יל ןתי אלו בוטאינזור ינפל דע ךרדה לכ יניולי אוה

 ,רקובב ןושאר םוי ,דחא םויב .ילרוג תא ץרחש רזומ הרקמ ןאכ הרק הנהו

 ללפתמו ץע לע ןעשנ ,ןיליפתב רוטע ןוזוממ ןרטש ילאיניפ תא ינא האור

 ךלא ,בערמ עוגלו ןאכ ראשהל יל המל,, : לוקב ומצע ןיבל וניב חישמו ,הנווכב

 ונממ וחקא ,ילש לגע םיוסמ יוג לצא אצמנ םש ,ענזיו -- ןיטירטס רפכל יל

 :ול יתרמא ". . .רקפ ינומו POT תא יתא חקא ...ונישפנ תא היחנו חוכב

 "...םכילא ףרטצמ ינא;

 .ילא ורזח יתוחוכש יתשגרהו יתטלחה לע הקריאמל יתעדוה

 .ונילא ףרטצה ריאמ .זוזל ונלחתה ברע תונפל

 .רתתסהל הפיא היה אל .וניתומצע דשל דע ונבטרנו ונאפק .גלש דרי

 ינש ובש תיב לומ ונעגה םגאל רבעמש לודגה ןגה ךרדו ,םגאל דע ונעגהו

 ,אקסומ רג תיבה לש דחא דצב ,הקיש ,האר,, :יל רמוא הקריאמ .םירייד

 ינאו ,הרקמ לכל ןכומ והבור םע קוחרמ דמענ אוה ."דצ הזיאב עדוי יניא

 העיפוה ןולחבו הדצה תסוה יקנ ןוליו .וב יתקפד הבר תוריהזבו ןולחל יתשגנ

 לודגה רעשה תא יל חותפל השגינ דימו יב תלכתסמ ,הריעצ הרענ לש תומד

 ידוד רג הפ,, :יל הנוע איה ,הפ רג ימ ,לאוש ינא יולג ששחב .רצחה לש
 לכ לע דחפו המיא יתלפהו ארפ לדוגמ יתייהש תורמל "ץיווַאלעגאי וקסומ

 הוקמ ינא ובש תיבה והז ,ןכא ,יבילמ הלוגנ ןבא .דימ ינתריכה איה ,יאור

 הקריאמו רעיב ונלש המסיסה עימשמ ינא ,יפדור דגנ החונמו הסחמ לבקל

 ילבו תיבל ונתוא הסינכה ,דימ ותוא הריכה ,הקפטס ,איה .תיבב דימ עיפומ
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 תכיתח ,המדא-יחופת קרמ תורעק יתש האיבהו חבטמל הסנכנ םירבדו רמוא

 .םלש םחלו רשב

 ."םכבל תא ודעס ,השקבב,, :הרמא map לע ךויחב
 לכאמה ונל קיזי ןפ ,לוכאל רהמל הקריאמל ןתונ אל םגו קפאתמ ינא

 הפיט ,טאל-טאל םילכוא ונא .ונל קיזהל קר לוכי הז .בער לש בר הכ ןמז ירחא

 .הפיט ירחא

 םשמ האיצומו ןוראל תשגינ ,ונב תלכתסמו דצה ןמ תדמוע הקפטס

 .ןשעל ונל תנתונו קבט תצק

 הליל,,בו ,הפצרה לעש חיטשה יבג לע יקנ ןבל ןידס השרפ החוראה ירחא

 .רדחה ןמ האצי "בוט

 םיבלככ םיפדרנ ,גג תרוק אלל ,הקוצמו בער לש םינש ירחא ללפ ימ

 ןידס לע ןושילו המיעטו הנשד הכ החורא לבקל ,םוקמל םוקממ םיערוצמ

 .םח תיב ךותב ןבל

 יבבל "בוט רקב, םע הקפטס ונילא תסנכנ םכשה רקובב תרחמל

 תא ונינפל תוארל ונמהדנ ונסנכנשכו ,תיבה לש ינשה קלחל ונתוא האיבהו
 הלפנתה איה .ןמסדנל שרה עודיה יאבוטאינזורה בשותה לש ותב ,יזדיא

 האיצוהל הלע וקסומל יכ ונעדי אל ללכ ,לודג יכבב הצרפו הקשנתה ,ונילע

 .ותיבל התוא סינכהו הדובעל הינמרגל התוא ליבוהש ןורקה ןמ רשי

 היטבמא הקפטס ונרובע הניכה םייתניבו הבוט רקוב תחורא דימ ונלבק

 ונפלחה חוליגהו תרופסתה ירחאו המעט תא ונעדי אל םינש הזש המח

 .םיעורקהו םימהוזמה ונידגב

 ילגרל בובלסונטסב היה אוה ,תיבב ןיידע היה אל וקסמ תאז העשב

 .סנכהל עגר לכ םילוכיש סכמה ישנא ינפמ הדחפ הקפטס .םינושה וירודיס

 ,סכמה ישנא לש תוקידבהש דע המ ןמזל תיבה תא בוזעל ונל הצעי ןכל

 רתתסהל ונבשח םדוקמ .ןאכמ ורבעי ,ןוישר אלל ש"ייו קבט םישפחמה

 קר ,םימוגע םירוהרה ונב וררוע תוביטרהו ברה רוקה לבא ,ךומסה רעיב

 רג היה תיבהמ קחרה אל .ונרובע רתס םוקמ אצמ ישלבה ושוח םע הקריאמ

 .תוביטרו םשג דגנ תנגומ הלודג שק תככס ונאצמ ורצחב םשו יקסבוקנפ

 ךותב ונישע ,שק תוליבח המכ הלודגה המרעה ךותמ ונאצוה ,הלעמל ונצפק

 "תיב,, ונרובע ונרדיס ךכו ,תבשלו ow בכשל לכונש ידכ לודג רוח המרעה

 .םימי המכ ךשמל שדח םירוגמ

 רעיל 'א לילב רוזחל טילחה הקריאמ ,וקסמל בוש ונסנכנ ברעב תבש

 .רעיב חוטב תווממ וליצהל הצר .אפור םשמ איבהל

 האובת ןסחמל רשי ונליבוה אוהו ,סאטס ,דחא רכיאל יתוא האיבה איזוד

 .המדאה ךותל הסינכ תלד ינפל הלגתהו שק תוליבח המכ איצוה םשמו

 תא ינפל יתיאר ןטק סנפ רואלו ךושחה רקנובה ךותל יתסנכנ הליחזב

 ראתל יתלוכיב ןיא .רעטבולעג יצרוד לש הלעב ,רגנוא ריאמו ןמדיוו ןרהא
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 דחא לכש המ לכ ירחא רקנובה ךותב תימואתפה השיגפה ישגר תא םכינפל

 .התע דע רבע ונתאמ

 ילע ורבעש םימשר בורמו תופייע בורמו תאזה הרובחל יתפרטצה

 םה .תופוצר תועש 24 ןושיל יל ונתנו םוקמב יתמדרנ םירופסה םימיה ךשמ

 .יתוא קזחת הנישה יכ ,ורמא

 טיקשהל המב יל היה אל לבא קזח בער יתשגרה יתנשמ יתמקשכ

 .לוכאל המ םש היה אל ,טושפ .בערה תא
 .םייגולויזיפה יכרצל קובקבו סוכ ,ףכ ירובע רקנובל סינכה סאטס

 וא םייגולואידיא תונויערו םירואית לע םילימב תוברהל הצור יניא

 ריאשמ ינא הז .םירקנובבו תורעיב םירתתסמהו םיפדרנה ןיב םיירסומ

 םילוכי םג םישנא ךיא ןייצל ןאכ הצור ינא .םירחא םירקוחלו םיגולויצוסל

 .םיקחש םורמל דע םמורתהל

 רדס היה רקנובל ונילא לכואה תרעק תא סינכה סאטסשכ הלחתהב

 היה רותב וירחא ,רגנוא ריאמ םעט הנושארה ףכה תא ,הז רדסב לכואה

 המכ הז יכ םואתפ האור ינא הנהו .רותב יתייה ינא כ"חאו ןמדיוו ןרהא

 השועו ףכה תא ריאמ בגנמ ,ופוסל עיגהל ליחתמ הרעקב לכואהשכ ,םימי

 תושעל ליחתמ ,ןרהא השוע רבד ותוא .לכואה רבכ ול סאמנ וליאכ ףוצרפ

oyרומגת ילוא .רתוי לוכי יניא .יד,, :רמואו תויוועה ינימ לכ םייתפשה  

 וכסח םהש ,ןאכ ךלוה המ יתספת םימי המכ ירחא ,"קרמה תצק תא התא

 אירבהל יל רשפאל ידכב ,קיפסמ היה אל לכואה םעפ ףאש תורמל ,םהיפמ

 .יתוחוכל רוזחלו תצק

 ואצמנש םוקמב וקסומ לש רקנובל רעגנוא ריאמ רבע המ ןמז רובעכ

 התיהש NNT י"ע וקסומ לצא ואצמנש ,םירגנואה ויה ןמזל ןמזמ .דלורה

 דעב וגישה םהש לכוא יכרצמ ינימ לכ רקנובל ונילא םיריבעמ ,תיב ותואב

 לידנמ ש"י קובקבו םושו םילצב המכו םלש םחל ונילא ריבעה םעפ ,בר ףסכ

 .יקסימ לש רקנובב כ"ג ויהש הנח ותשאו ןמרדנל

 לכב ילוא לובסל ךישמהל ןוצרהו חורה תא וקזיח ולא ןוגכ םישעמ

 .לודג רואל הלפאמ אצנו העושיב הכזנ תאז

 םישדח ,יניצר רתויו השק רתוי םויל םוימ השענ תרתחמב בצמה לבא

 קנחמ םינפב ,ונידגב תא ונפלחה אלו ונצחרתה אלו םלוע רואל ונאצי אל

 לוכאל ירמגל קיספה ןמדיו ןרהא ,תוחוכהמ תדרל וליחה םישנאה .הנחצו

 ונתא ץעיתהל ליחתה סאטס .רקנובה ךותב ןאכ עווגל ליחתה טאל טאלו

 .םירחאל הלגתי אלש ורובע רתסנ רבק תריפח םוקמ לע

 שפוחה ינצינ

 תועומש ונילא עיגהל וליחתה ,1944 יאמ-לירפא םישדחב ,חספ ירחא דימ

 תפיט אלל קיפסמ ןוזמ אלל ,ער לכב היה ונבצמ םנמא .תותיזחה ןמ תובוט
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 חוכה תא וגל ונתנ הלואגלו שפוחל הפיאשהו הווקתה לבא רואו חצ ריוא

 .דמעמ קיזחהל

 תוצצפהמ םידה רקנובה ךותב ונעמש רבכ טסוגוא שדוח תלחתהב

 הדמע לע Spa אוהש ונעדי יכ ,ונל חמש הצצפ לש ץפנ לכל ,םייסורה

 קזח הכ היה תוצצפהה לש דהה .אובל בורק םפוס יכו ךומסב ןאכ תינמרג
 .חצ ריוא תצק ונפאש וכרדש רוחה תא ונל םתסש

 .ונידי לעו ונלובגב םיאצמנ רבכ םיסורה יכ ונעמש העש יצח רובעכ

 דלורה תא ןאכמ איצוהו יסור לייח םע ונלש הקריאמ עיפוה ישיש לילב
mpdינזורו הנילוד י"ע םישק תוברק לע ונעמש תבשה םויב ,וקסימל ותוא - 

 ןושאר םויב ,תואובתה ןסחמב ונבשיו ונלש רקנובהמ רבכ ונאצי ,בוטא

 םיבזוע םרקבו םהידליו םהיתושנ םע םייוג ןומה ךיא םיקדסה ךרד וניאר

 םינמרגה םע הלועפ יפתשמ ןיב ויה םלוכ .רעיה ןוויכל םיכלוהו םירפכה תא

 -רגב םקנתי יסורה אבצה יכ ועדיו םידוהיה תדמשהב בר קלח היה םלוכלו

 .םהירזועבו םינמ

 אל ידכב םיבזועה םע אציו רקבה םע ול רשא לכ תא חקל סאטס םג

 -תסמה לכ יכו בזוע ונלש ליצמהו ןגמה םג יכ וניארשכ .םידושחה ןיב תויהל
 ,רבכ תררחושמה בובלסינטסל וחרבו אשמ וטוא וחקל וקסימ לצא םירת

 .ךרד םויה רואל ונכלהו -- םייתניב םילחהש -- ןמדיו ןרהאו ינא ונטלחה
 רהל ונעגהשכ .בובלסינטסל םשמו ינבירל הליבומה ךרדל ונעגהש דע תודשה

 ןויכל םיכלוהו םירקנובמו תורעיהמ ואציש םידוהי דוע םש ונשגפ הנסרקבש

 וינומו יוסה ,שייק יליצו דוד ,ךבנטר שריה תא ונאצמ םהיניב .בובלסינטס

 דע ונעגהו הצובקכ דחיב תעכ ונכלה ונלוכ .להונק ךליוו ,לגס הרלק ,רקאפ

 יתלוכי אל יכ ,תועובש 3--2-כ יתראשנ םש ,ךליו לש ותיבל אנרובדנל
 הביבסב רבכ וססבתה םיסורהש תועובש המכ רובעכ .ךרדב ךישמהל רתוי

 בובלסינטסל om המכל דוע יתרס ,בוטאינזורל התיבה רוזחל יתטלחה
 .םייחב ראשנ דוע ימ תוארל שולקל םימי המכו

 תוארל יתכלה רקובבו בוזע תיבב יתנל ,בוטאינזורל יתעגה הכישח םע

 .יתונשו ימי בטימ תא יתיליב וב רשא יתדלוה םוקמו ירוה תיב תא

 םע ינא יתרג הב אטמיסה לע קוחרמ יתלכתסהו תסנכה-תיבל דע יתאב

 הארמל ןימאהל יתלוכי אל ,םולכ יתיאר אל שממ .יניע וכשחו ,יבא תיב לכ

 ,ןמצק ייעש -- קחצי תיבמ לחה ,הטמיסה התואב ויהש םיתבה לכמ -- יניע

 רתסאו היח : בלאוש לקיר ינבו גניריצ עישיז ,ידניה ,ןמפוה םהרבא וירחא

 ,עיצמרבא -- ונירחא ,קוטול ןועמש םייח ,ןמשטרק ביילו ינוק םתחפשמו

 -לאומשו ןמרמיצ ימוס ,ןמרדנל לידנימו קיציא םהרבא ,דלפניבור לסאי ,קרמ

 המדאה .רכז ראשנ אל הלאה םיתבה לכמ -- רטכוו שריה

 קר דמע לוממ .המדא יחופתב תודבועמו תונוש תוקלחל תרדוגמ השורח

 תעדל יתלוכי הז יפ לעו ץחרמה תיבו (לקומש) גרבנזור לאומש לש ותיב

 .םוקמב אצמתהלו םיתבה ןוויכ תא
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 ףיקהש רדגה הצקב יתנעשנ ,יניע הארממ םומה ילוכ ,לודג בל ןורבשב

 : הרמו הלודג הקעצ ינורגמו יתיב םוקמ תא

 .םיצאנה ךל ושע רשא תא רוכז .םירוהטו םישודק םד תמקנ 'ה םוקנ

 -- אבר המש שדקתיו לדגתי -

 ונלש םירובגה

 יננה ונילע רבע רשא תאו האושה ימימ יתנורכז תביתכ רמג םע

 אלל וכלהש וליאכ םינונירהו תומשאה לכ תא ףקותב תוחדל הצור

 לוכי םימישאמה ןמ דחא ףאש ילבמ .הטיחשל תאצכ תומל תודגנתה

 םינמרגהש ןמזב ,םמוקמב היה וליא אוה השוע היה המ ומצעל ראתל

 ויתובשחמ לכש ןמזב .תויחל ןוצרהו ץרמה לכ תא איצוהל ידכב לכה ושע

 לפשומ היה ידוהיה .ושפנ תא תויחהלו םחל תכיתח קר ויה ידוהיה לש

 .והובזע ויבהואו וידידי לכ ,ףדרנו

 ולכנתה תודשבו תורעיב םג .רתתסהל ןאל חורבל ןאל םוקמ ול היה אל

 יכה םיבצמה לכבו םיחצורה והופדר המדאה יקמעבו םיצעה ימורמב .וייחל

 תא ןתנ םייחה תפיאשו םייחל ןוצרהו .ותוקת תא דבא אל ןיידע ,םישק

 םישנא ךיא תוארל ונלוכי .תונחמה ךותב םילשחנה תא ץמיאו קזיח חוכה

 ןמ ושאייתה ,םיקלא םלצ תא רהמ ודבא םירחא םימעמ תונחמל וחלשנש

 ,םידוהיה לצא ןכ ןיאש המ .רפסמ םישדח וליפא דמעמ וקיזחה אלו םייחה

 ,ראוצה דע םיפדרנ ,המישנל ריוא אלל ,םחל אלל ,םישקה םיבצמה לכב

 השקה ןמזה לע רבגתהל דוע וכזיש הווקתב םמויק לעו םהייח לע ומחלנ

 .םימיענ רתויו םיבוט רתוי םימי ועיגיו

 םילדחמה לע טפשמ איצוהל הזב הסנתנ אלש ימל טלחהב רוסא

 םירובג תוומ תומלו ביואל דגנתהל יד ושע אלש םיפדרנה דצמ תונלשרהו

 דמע אלש םירענו םינקז םבור לבא הלאכ כ"ג ויה ,ענכהל ילבו תודגנתהב

 תודגנתה לש יולג וארש הרקמ לכב וצירעהו ורזע רבגתהל יזיפה חוכה םהל

 ינאש םיבר ינימ דחא הרקמ לע .םיחצרמה םע דגנ םידוהיה דצמ חוכב

 םיריעצה םיארוקל רקיעבו ,רפסל הזב הצור יננה ,היאר דע ,ול דע יתייה

 ובתכי דועש ,םירובג ויה .תיאליע הרובג לש םירקמ ויה אלש ובשחי אלש

 .םלוע ימי ירבדב םתרובג לעו םהילע

 םשב בוטאינזורמ דחא אנילוד תורעיב ונתיא ויה םיריעצ םירוחב ינש

 שרה םשב ינשהו ביוטלטרוט רזייל יציא לש ונב ,ביוטלטרוט ריאמ

 .הנילודמ ךבנעטאר יצממו דוד לש םנב ,ךאבנעטאר
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 םהינש ,אקשרעה -- שרהו "עקריאמ" והונארק ונאש יפכ וא -- ריאמ

 רפסל הוצמו ,לארשי ירובגכ לארשי םע ימי תודלותל קפס םוש אלל וסנכי

 כוטאינזור ישנאל ןורכזה רפסב תורשפאה יל שיש בוטו .םתרובג לעו םהילע

 .םדובכל העונצה יתמורת וזו ,םתרובג תאו םלעפ תא דבכלו חיצנהל

 ינלופה אבצה תורשב עקראימ תרש 1939-ב המחלמה ץורפב

 םיטלוש רבכ הרייעבשכ התיבה רזוח win לגרב עוצפ .הירליטראב

 וראשנ ןיידעש רעונה ייחב הרעתמ אוה המחלמ הכנ רותב .םיטייבוסה

 שארלו ןגראמל ךפהנ רהמ שיח .טרופסה ייחב ןינעתהל ליחתמו תיבב

 םיסורה ןיבל םינמרגה ןיב המחלמה ץורפב .טרופסה בולקב םירבדמה

 בוש רתויב רצק ןמזבו תיזחל דימ חלשנו יסורה אבצל עקריאמ בדנתמ

 וירוהו הב םיטלוש םינמרגה תא רבכ אצומש הפיא התיבה רזוח עוצפכ

 .םהילא ףרטצמ אוהו אנילודל ולגוה

 םוימ םישענ אנילוד וטיגל הביבסה לכמ ולגוהש םילוגה לכ ןיב םש םייחה

 .בערמ ריעה תוצוחב םיעווג םידוהי .רבוגו ךלוה בערה .םישק רתוי םויל

 טנמרפמטה לעב הקריאמ .הינשהמ השק תחאו תושדח תוריזג םוי-םוי

 .ןידה תא וילע לבקלו השעמ אלל תבשלו תאז לובסל לוכי וניא רעה

 תא דמלל ידכ ופטסגה ישנא שולקמ ואב דחא םוי ,הרקמה הרק הנהו

 םהילע דיבכהל ךיאו םידוהיה םע גהנתהל ךיא תיאנילודה היצילימה ישנא

 ןולקה תוא טמשוה ועורז לעש ריעצ רענ בוחרב ושגפ הנהו םלוע תא

 .הקריאמ קוידב היה הז .הדוקפה יפלו שורדה יפלמ הטמל "עדוי" תרוצב

 ועמשי ןעמלו "רדסב"ו תעמשמב קרפ ודמלל טרנדויה דרשמל והוחקל

 .ואריו

 ("סיפכהל") גניריצ השמ OY יתשגפנ הרקמה ירחא םימי המכ רובעכ

 ."רדס"ו חקל עקריאמ תא דמלל וצרש דמעמ ותואב םש הרקמב היה אוהש

 סעכבו דרשמה ןמ אסכ חקל תוכמב וילע לפנתהלו קועצל וליחתהשכ

 ,ורצעל שיא חוכב היה אל ,לאמש לעו ןימי לע וב תוכהל ליחתה םוצע

 .םשמ חורבלו םהמ קמחתהל חילצהש דע

 םונהיגה ןמ ןאכמ חורבל ךיא תוינכת ןנכת .וירמש לע טקש אל אוה

 המו תונפל ןאל רבכ הארי םשמו ירגנוהה לובגה תא רובעל ךיא ,הזה

 .תושעל

 רהוסה תיבל אבומ םיקיזאב רסאנו ספתנ ,ירגנוהה לובג לע ,בוקשיוב

 םסרופמה םייוניעה םוקמל רעגירק ידיל וריבעהל טלחוה ,אנילודב רשא

 אשמ וטואל אבומ הקריאמ .ףלודור לש חמק תנחת ,בובלסינטסב ולש

 תודובע םע םיישונא לעה םייוניעה תשרפ הליחתמ ןאכו םיקיזאב וידישכ

 םונהיגהמ לצנהל ךיא תובשחמ בושחל בוש ליחתמ אוה .ןוזמ אלל ךרפ

 לית רדגל לעמ ץופקל םויה דע ירמגל ןבומ יתלב ןפואב חילצמ אוה .הזה

 םלוא ,שולקל אוהש ךיא עיגהלו םיכומסה םיתבה ןיב קמחתהל ,ההובג
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 לע לימרת ,קיר קשב ותוא םידייצמ ,םתיבל וסינכהל םידחפמ םידוהיה

 םיבר םידודנ ירחא עיגמו וכרדב ךישממ אוהו ,ותדובעל ךלוהה יוגכ ,ומכש

 .סיכענ-לידנמ לש ודכנ /ויבורק ow paw םוקמב ,ןיטהור הרייעל

 תיחרזמה היצילג תורייע לכבשכ ,ינוי שדוח תישארב 1943 תנשב

 םליבוהלו םידוהיה לש זוכירה תונחמ תאו תואטיגה תא תונפל וליחה

 ,ירטס וטיגל רבועו וטיגה תורדגל רבעמ הקריאמ קמחתמ ,הדמשהל

 .חבטל םילבומ םידוהי תואמש הלודג היצקא ןמזב ows עיגה קוידב לבא

 םלוא ,וילע םירוי ,רשגל דע חרוב ,םהידימ קמחתמ אוהו ורצעל םיסנמ

 .רטסינדה יקמעמל תינושחנ הציפק ץפוק אוה

 בוש הלילה תכשחבו ךשוחה עיגמש דע אוה רתתסמ לחנה יברע ןיב

 ךכו וילגר תא ךרשמ אוה תולילבו רתתסמ אוה םויב ,וידודנ תא ליחתמ

 ךישמהלו חוכ ףילחהל םש ראשנ אוה .בוכלוב וטיג ירעשל דע עיגמ אוה

 םעפ ידמ לקתנ בוכלובמ ותחירב ךרדב .לובגל בוש עיגיש דע וידודנב

 י"ע םיגרהנ ודי לע .םיידוהיה ךרד ירבוע לע םילפנתמש םיניארקואב

 ,ןמצק ןושמש -- םינמרגה םע הלועפ ופתישש םיינארקואה םיטידנבה

 .בוטאינזורמ ןפשטכר םירפא לש ודכנ ,רפיול ןמרהו ןמצק 'יעש לש ונב

 תחא אל .םיסינ לש הלודג תחא השרפ איה םיכרדב וידודנ ךרד לכ

 םהירזוע וא םינמרגה לש תואמטה םהידיל רשי אוה לפונ הנה המדנ

 שגופ אוה םשו הנילוד תורעיל דע עיגהל ודיב הלוע ףוס-ףוס .םייניארקואה

 יצרמ לכ םע סנכנ אוה .םיחצרמה ינפמ ןמז המכ הז םירתתסמה ונתוא

 .רעיב םיאצמנה לכ לע ביבחו בוהא השענ ,הרבחל

 קשנ תגשה התיה תורעיב םימחולה לש תירקיעה היעבהו תויה

 םע רשק שפחל וילע .וילע תאזה המישמה הלטוה םירחא המיחל ירמוחו

 ןוויכל תאצל טילחמ אוה .םירודכו ץפנ רמוחו קשנ םהמ גישהלו םייוגה

 .הרזעו קשנ גישי םימדוקה וירבחו וידידי ןיבש הווקמש הפיא בוטאינזור

 .םהידעלב וא קשנ ילכ םע דיוצמ אוהשכ הנחמל רוזחל וילע תינכתה יפל

 .המדאב עלבנ וליאכ ,הנוע ןיאו לוק ןיא עקריאממו םייעובש ורבע הנהו

apaםלועה תומוא ידיסחמ דחא .יבַאב ךאטס עיפומ דחא ריהב , 

 תאז השע םנמא .ינוציחה םלועה ןיבו וניניב רשקמה היהו תובר ונל רזעש

 הלודג הרובג וז התיה הזה ןמזב לבא ,הז לע ןוגה םולשת לביקו םנחב אל

 םוש וגל טישוהל הצר אל יוג םוש .ףסכב וליפא םידוהיל רוזעלו ןכתסהל

 גרה ,ידוהי ,ריעצ קי'צרוחב הזיא יכ העידיה ונל איבמ יבאב ךאטס ,הרזע

 .החקרמכ אנילוד לכו ,ושפנ לע טלמנו ופטסג שיא

 .םדא ןבכ תיארנש תחא תומד םע הז ךאטס עיפומ תועש המכ רובעכ

 ,םייולבו םיעורק וידגב ,םילוחכו םיחופנ וינפ ,דחא עצפ ולוכ לכ אוה

 ותוהזלו spond השק Sind רשב תכיתח קר ,היח שפנמ ןמיס OW ןיא

 ? טלמנו ופטסגה שיא תא גרהש שיאה והזה .ןקז וא אוה ריעצה .,אוה ימ
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 דדומתהש ינומלאה רובגב תוארל רהמ שיח ונקעזנ רעיה ישנא לכ ,ונלוכ

 בר ישוקבש דע והוריכה אלו וב ולכתסה םלוכ לבא ,וחצנו ופטסגה שיא םע

 רחא אל אוהש ונוניבה זאו ונורגמ תולוק ןימ הזיא איצוהל שיאה ליחתה

 .עקריאמ רשאמ

 רעיב ןאכ רבעש השקה לופיטה ירחא ונתיאל רזחש ירחא ,ןמז רובעכ

 אציש ירחא ,ויתואקתפרה יטרפ ונל עדונ אפור אללו האופר ירמח םוש אלל

 .קשנ תגשהל תוחילשב ןאכמ

 ,םידומילה ילספסל וירבח לש םידחא םע שגפנ בוטאינזורל ועיגהב

 םה .ןאכל ואוב תרטמו ותשקובמ תא הליג םהל .ורבע םימימ םידידי

 לצא דבעש ,ליסו רזממה ,םימיה רבכשמ ורבחו ודידי תא וינפל וצילמה

 םיתבבש םימסאה דחאב רתתסהל עקריאמל ץעי ליסו .שילאוו ןורבה

 תושעל המ הארי כ"חאו היתשו לכוא תצק ול איבי םשל .,םיינוציקה

 .ולש םינינעב

 ביוטלטרוט ריאמ

 דחאב ,םשו ץיבולעגי םיבתכמה אשונ לש ורצחל סנכנ הקריאמ

 ףדרנל איבהל םוקמבו .לכוא ול איבי ליסו ודידיש דע הכיח ,םינסחמה

 תיניארקואה היצילימה ישנאו םינכשה לכ תא קיעזהל ליסו ךלה לכוא

 םיתבה לכ תא תרשרשב דימ הפיקה היצילימה .ינמרגה שאראי ושארבו

 .וילא ברקתהל וליחתהו עקריאמ רתתסה ובש ןסחמה לש םיכומסה

 המ ןיבהו ודידי ול איבהש הזה ברה ליחה לכ תא האר עקריאמ

 ייוניע לש םימי המכ ירחא .הענכהל וידי םירה הרירב ןיאבו ןאכ השענש

 רהוסה תיבל וריבעהל םיטילחמ oon תימוקמה היצילימב ףוגו שפנ

 .הנילודל

 רוח תושעל ויסנכמב ולצא ריתסהש רמסמ י"ע חילצמ רהוסה תיבב

 ושעיש דע הזב ךישמהל בשח כ"חאו המוקממ הנושאר הנבל איצוהלו ריקב

 י"ע התלגתה ותמיזמ לבא .רהוסה תיבמ קומחל לכויש ידכ ריקב רוח

 אתל םיקיזאב רוסא אוהשכ ךלשוהו וישעמב ספתנ אוה .רהוסה תיב ירמוש
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 ןמ ררחתשהל ךיא תונויסנ ינימ לכ השוע אוה ךשוחב םש .קוניצה

 לוענמב סינכהל חילצמ ולצא ריתסהל חילצהש לזרב טוח י"עו םיקיזאה

 תרוצ רבכ ןנכתו םימעפ המכ ונויסנ לע רזח אוה .םתוא חותפלו םיקיזאה

 .ןאכמ החירבה

 ותוא םילעמו םיקיזאה וידי לעשכ ותוא םיאיצומ םימי המכ רובעכ

 אוהשכ רמוש סנכנ גהנה אתב .עודי יתלב םוקמל ואיבהל אשמ וטוא לע

oy wienודי לע וטואה לעו יטמוטוא קשנ  wanץיבופטסג בוש בשיתמ  

 ,אנילודב ידוהיה תורבקה תיבל ברקתה וטואהשכ ,וילע רמושה ינמרג

 עיגה יכ עקריאמ טילחה זא ,וכלהמ טיאמ וטואהו ,תצקמב יררה םוקמהו
 םיררחתשמ םיקיזאהו לוענמל טוחה תא סינכמ אוה .ררחתשהל ןמזה

 ליחתמו וטואה ןמ ץפק רבכ עקריאמ ןאכ הרק המ ןיבמ רמושהש דעו

 .תוומל וא םייחל תשאונה ותצורמב

 םלוא ,הציפקב ורבעל הסנמו תורדגה תחאל ץר ריאמ .רצענ וטואה

 ויתוחוכ לכב קיזחמ עקריאמש דעו ךריב ועצופו וילע תויריב חתופ רמושה

 קשנה לעב רמושה עיגמ רדגה תא רובעלו םהילע תולעל מ"ע ליתה יטוחב

 עוצפ עקריאמשכ .ושאר לע והבורב והכמ אוהשכ ץראל הקזחב ובחוסו

 ןיידע ויהש לזרבה יקזאבו רמושה םע קבאהל ליחתמ םד בז ולוכו השק

 לפנ דימו ופטסיגה לש ופוצרפב הרשי הכמ אוה ןתונ תוררחושמה וידי לע

 הבורה תא ונממ איצומ עקריאמ .םד לזונ ופוצרפ לכמשכ הצרא רמושה

 וב ושפנ דוע לכ תוכהל ליחתמ אוה םירודכ רבכ ןיא ,וב תוריל הסנמו

 הסונמב ליחתמו רדגה לע ותוא הלות ,ותוא רמוגש דע ססוגה רמושב

 וללהו הביבסה לכמ היצילימ ישנא ינשה רמושה ףסא םייתניב .תלהובמ

 ןיב וסרפתה םה .ופטסג שיא חצרש ידוהיה םמוקתמה ירחא שפחל וליחה

 .אושל לבא וירחא שפחל ולחהו בורקה תורבקה תיבבש תובצמה לכ

 דע רעיה ןוויכל תכלל ליחתה ברעבו ברעה דע אובחמ םוקמ אצמ הקריאמ

 .וב ושפנ דועו עוצפ ולוכ אוהשכ ןאכל ואיבהו והושגפ יבב ךאטסש

 ירחאו ויעצפ לש יביטמירפ יופרו המלחה לש םישדח המכ ירחא

 לכ םש ונלצנש ךיא םיסנ יסנבו רעיה ישנא לע םינמרגה ושעש רוצמה

 . .. בוטאינזורל םירזוח UN ,האושה ימימ יתונורכזב רפוסמ הז

 עקריאמו ץיוואלעגאי וקסומ שפג יליצא םייוגה דחא לצא רתתסמ ינא
 .וקצערוי שאטס לצא

 הקריאמ דימ הנופ יטעיבוסה אבצה י"ע בוטאינזור רורחש ירחא

 תוחיצרה לע ותמקנ תא םוקנל לכויש ידכב בוש וסייגל שקבמו אבצל

 .ןוחצנה דע ותמחלמ תא םחלנו תיזחל דימ חלשנו ומע ינבו וירוה לש

 קרוי-ונב ןאכ ותיב ינב OY ונמע םירשעו האמ דע אוה יח םויכ

 .םיולשו םיטקש םייח
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 דחא רובג דוע לעו

 רבע רשא לכ תא ףד ירחא ףד יתונורכזב ףדפדל ליחתמ ינא רשאכ

 אנילוד תורעיל יתחירבל דעו ירטס וטיגב יתוהשמ לחה ידודנ ימיב ילע

 ילבמ ךכ לע רובעל לוכי יניא םולה דע יתעגה ךיאו יל הרק רשא תאו

 ןעמל ותרובג תאו ויללעמ תאו ךבנטר שרה תא תורופס םילימב ריכזהל

 .ומע ינבמ ויחא תא ליצה
 בוכלובו ירטס לש תואטיגל סנכנו וייח תא ןכיסש וקשרה הז היה

 הלא ולצנ ול תודוה קרו .תורעיל םריבעהלו םידוהי םשמ איצוהל ןעמל

 יברה תא בוכלוב וטיגמ איצוהל םג ץמאתה אוה .תורעיל ותא ורבעו ולצנש

 | .ודיב הלע אל לבא ,בולרפ המלש 'ר בוכלובמ

 ןכומ ,תופי םינפ רבסב םדא לכ לבקמו חונ ,טקש ידוהי ומצעלשכ

 עדי אל םהב םחלהלו םייוגב המקנ תושעל היה רבודמ רשאכ לבא ,רוזעל

 ופסאתהשכ ,םינמרגה ןמ חטשה רורחש רחאל .המרח דע םתוא ףדרו םחר

 שדחמ םייחב וליחהו םירקנובה ןמו תורעיה ןמ םייחב וראשנש םידירשה

 תוטעמהמ ,הירצונ הרענ םידוהיה לא הברקתה ,םהיניב ךאבנעטאר וקשרהו

 וטילחה םידוהיה רשאכ כ"חא .האושה ןמזבו םתקוצמ ןמזב םידוהיל ורזעש

 ךאבנטאר וקשרה הז היה םיניארקואה לש תושיגנה ללגב אנילוד תא בוזעל

 וצרי יאדובש םייוגה לש םתמקנמ הרענה תא ליצהל ידכב יכ טילחהש

 רשאב םתא התחקל םהילא התוברקתהו םידוהיל התרזע ללגב הב םקנתהל

 םהל שפחל םוקמל םוקממ וכלהש םידוהיה ץמוקל הפרטצה הככו .וכלי

 .החונמ םוקמ

 רסמנש ידוהי דלי הזיא אצמנ בובלב ילוטק רזנמב יכ עדונ וקשרהל

 .יתחפשמל ופרצמו םהידימ דליה תא איצוהל חילצמ אוה .הרימשל םהל

 ףסכב ותוא אוה הדופ ,הרות רפס יוג לצא אצמ הרזח וידודנ ךרדב

 רפסו לוצנ ידוהי דלי ,היוג השא םע ןילרבבש םיטילפה הנחמל עיגמו בר

 דלונ םייתניבו רשכ ידוהי תיב תלהנמו הרייגתה השאה .לאגנ הרות

 .עונצו טקש ידוהי תיב תעכ םילהנמ םהינשו םהלשמ דלי םהל

 .לארשי ירובגל הליהתהו דובכה
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 לוח / ציבורוה ןויצ-ןב

 האושה תונשב יתורוק

 תורמל םימשה תא וסיכ םידבכ םיננעו עיפוהל ולחה םירדוק םימ |

 יתרבעו בוטאינזור תא יתבזע 1939 ילויב .ץיק לש ומוציעב ונאש

 תחת יתייה םימי הרשעכ .ונתאמ הקוחר אלה בלסירובב רוגל

 אבצה יכ ,םידוהיה לכל עדונ םירופיכה-םוי לש ותרחמלו ינמרגה ןוטלש

 .םינוש בכר ילכו םיקנט םע תפקומ איה יכו בלסירוב לע רוצמ םש יסורה

 תואירק ועמשנ .דיל אבה לכמ םידוהיה לצא וסמחו ודדש םינמרגה םייתניב

 .םינוע ןיאו רבש תוקעזו סמח

 יתלב םיליבש ךרד רובעלו םוקמה תא בוזעל וטילחה ירבחמ םיינש

 ךרדב .םהילא דימ יתפרטצה ינא .יסורה אבצל ףרטצהלו לובגה תא םיעודי

 ,ראודה תא םידדוש םינמרגה יכ םיאור ונא הנהו ראודה ידרשמ תא ונרבע

 .בוזעל םיננוכתמו םירישכמהו םינופלטה ,דויצה לכ םיאיצומ

 .םדקפמ לא ינליבוהל םהמ יתשקב ,יסור רמשמב ךרדב ונשגפ רשאכ

 וליבוה (ONIN אבצה ישנא לש רמשמ תחת םוקמב וריאשה ירבח ינש תא

 השולש םש ויה .הסוכמ אשמ-וטואל יתוא ליבוה ןיצקה .עטקה דקפמל רשי

 ךויח יתיאר ,ינא ידוהי יכ ותלאש לע יתינעשכ .לונלוק םהמ דחא ,םיניצק

 wap לע לק

 תא ונרבעב יכ יתרפיסשכו בלסרובב השענה לע ירופיסל בישקה אוה

 לכו ינופלטה דויצה לכ םשמ םיקרפמ םינמרגה תא וניאר ראודה ידרשמ

 דימו סעכמ םדאתה לנולוקה םילוחה יתבמ תוטימה תא םיאיצומו םירישכמה

 ךותל סנכיהל יל רמאו םיקנט ינשו תניירושמ הנוכמ ול איבהל הדוקפ ןתנ

 .הנוכמה

 ןתנ אוהו םירוצעה ירבח ינש תא ררחשל רמשמה לע הווציש יתשקב

 םדקתה דחא קנט .רוזחנש דע םש וכחיש בטומש רמאו המיאתמ הדוקפ

 לנולוקה .ישארה ראודל ונברקתה .ונרחא INN קנטו עצמאב ונא ,ונינפל

 ."ןמטפואה,, תגרדב ינמרג ןיצק ראודה לש הסינכב שגפו הנוכמהמ דרי

 : קעוצו ולש ןועשה לע עבצאב הארמ סעכ אלמ לנולוקהו עידצה ינמרגה

 ןיידעו ןאכ רכז םכמ תויהל ךירצ היה אל 11 העשב ?ינמרגה קוידה היא;

 םינופלטה דויצ לכ תא וריזחת APT 20 ךות ...םינככ IND םיצרוש םכנה

 םוקמ םכל ואצמת אלש שאב םכילע חותפל הוצמ ינא תרחא ,ןאכמ םתלזגש

 ."רתתסהל

 לכו וסרפתה םיקנטה .ברקל םינוכנ תויהל הקעזא תדוקפ הנתנ ונרזחשכ

 הנוכמה לש הדבכה הזוזתה הליחתה .ברק תודמע ספת םוקמב יסורה אבצה
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 םלוא ,םיסורה ידיב התיה בלסורוב צ"החא 3 העשבו םיסורה לש תיתמחלמה

 םינופלטה תיזכרמ תא וריזחה אלו לנולוקה תדוקפ תא ואלמ אל םינמרגה

 ריזחהל םצלאלו ינמרגה אבצה ירחא ףודרל אבצל הארוה הנתנ ןכלו ,דויצהו
 חקלנ שא ימויאבו םיסורה םתוא וגישה רובמסל ךרדב .דודשה דויצה לכ תא

 .בלסורובל םוריזחהו דודשה דויצה לכ םהמ

 כ"חא יתוא ןימזהו בלסורוב ריעה לשומל הנמתנ שבוכה לנולוקה

 רוזעל הצורו ידוהי אוה םג יכ ודוס תא יל הליג ונדבל וגייהשכו ודרשמל

 דייצ אוה .יתרייעל רוזחל ינוצרבו בוטאינזורמ ינא יכ ול יתרמא .םידוהיל

 .הדובע דימ יתלבקו בוטאניזורל םולשב יתאבו םימיאתמ תונוישר םע יתוא

 םה וגיהגה תיחרזמה היצילגב שובכה םוקמב יסורה ןוטלשה תלחתהב

 לכ תא איצוהל וליחתהו "ןויוש שפוח, לש םהלש תוקודבה תוטישה לכ

 םתוא ולגיהו םיינויצה םיליעפה תא ורסא ,תוידוהיה תויונחהמ תורוחסה

 םעהו ,וידרה ,בהזו ףסכ ,תוורפה לכ םהל רוסמל תודוקפ ואיצוה ,ריביסל

 .הסנרפ ללכ התיה אל יכ ,הסגרפ NANT ישפח ,ייישפוח ,oy תויהל ליחתה

 28-ב המחלמ תזרכה אלל םיסורה לע םתפקתה תא וחתפ םינמרגהשכ
 דצמו ירגנוהה אבצה סנכנ דחא דצמ .בוטאינזור תא ונבזע 1941 ,ינוי 'חל

 .רטשמ אללו רדס אלל הסונמב אצמנ יסורה אבצהו ,ינמרגה ינשה

 רשפאו יסורה רטשמ ררש דוע םש ,בובלסינטסל וליבוה םיכרדה לכ

 -יזורמ ךרדה .השק הצצפוה בובלסינטס םג לבא .האלה חורבל ןיידע היה

 לכ יכ ,תועש םירשע ונעסנ תעכו מ"ק 50 ךרעב איה בובלסינטסל בוטאינ

 .םדקתהל ונלוכי אלו הצצפוה ךרדה

 .תושקה תוצצפהה שאב תרעוב AMA ריעה ,בובלסיגטסל ס"וס ונעגהשכ

 הנטק תידדצ הנחתב וגישה םהו הגלפמ ישנאו םידיקפ וחרב ונתיא דחי

 םשגה תורמלו ,תומהבל תונורקו תוחותפ תומרופטלפ המכו רטק והשזיא

 -רגה םינוריואה לבא ,םוקמהמ זוזל ,הברה ונתחמשל ,ונלחתה דריש קזחה

 םידיחיה םיטילשה ויה םה .תוקד המכ לכ ונתוא וציצפהו ונרחא ופדר םיינמ

 עקרקה יבג לע םג ונפקתוה םינמרגה י"ע ריואהמ ונפקתוהש יד אלו ,םוקמב

 םיחרובה םיסורב תומש ושעו םיכרדב וללותשהש תויסורה תויפונכה י"ע

 ופיקתה קסרוושפב .תחא הנחתב ןיידע וראשנש םידוהיבו היסולכואבו

 םיקנט ,יאבצ בכר ילכ םע םילייח וגילא ופרטצה תעכ םלוא ,רפכהמ ונתוא

 היסנכב הרישי העיגפ ועגפ ,רפכה תא ץיצפהל וליחהו ,םידבכ הירי תונוכמו

 .תויריה וקתתשנ זאמו

 ונעסנש לככ הלדגו הכלה בובלסינטסמ הלחתהב ונאצי הבש תבכרה

 ופריצש םיאלמ תונורקו םיחרוב םינומה ונל וכיח הנחתו הנחת לכב .האלה

 ,םיינמרג ברק-יסוטמ ונתוא ופיקתה הכוראה ונתעיסנ ךרדב .ונילא םתוא

 ימ היה אל לבא םיעוצפו םיגורה ןומה ויה ,םהיעסונ לע וצצופתה תונורק

 םירכמהמ וגרהנ וז הצצפהב .הנושאר הרזע שיגיש ימ ,םיעוצפה תא שובחיש

 יכדרמ ,רפיול בקעי לש ותשא ,רפיול י'צייח : ןיידע רכוז ינאש המכ דע ילש
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 ונב ,למז היעש ,"לקומש,, גרבנזור לאומש לש ונתח ,הלייב לש הלעב ,לגס

 ןמלק םלושמו גרבסלדא לש ותשא ןמלק הזור ,ויחא לאומשו למז ןורהא לש

 ונב ,גרבנדירפ שריה ,סערפ השמ לש ותב ,סערפ הנח ,ןמרמיצ ךורב ,היחא

 אנינח לש ותב ,דנרב הינורב ,יקסניהרפמ ץיבוניבר ריאמ ,יצלהו יצבל לש
 לש ונב לאקזחי ,ןמרמיצ הדיב ,ץיבורוה לירפ יתוחא :השק ועצפנ .דנרב

 .וקסניהרפמ ץיבוניבר הנח .רפיול לקני לש ונב רפיול ביילו ,ןמרמיצ ריאמ

 העוצפה יתוחאל הרזע תשגהב קוסע יתייה .ילאמשה יכרבב לק יתעצפנ ינא

 תדיבאמ תומת יכ יתדחפו בר םד תתושה הדי תא ןמזה לכ יתקזחה ,השק

 יתוא הארש ימ לכ .יפוג לעו ילע לזנ םדהו הלעמל התוא יתקזחה ןכל םד

 .ינממ אוה םדה לכש ובשח יכ להבנ

 תבכרה םע האלה ךישמהל ודחפש ולאכ ויה וזה המויאה הצצפהה ירחא
 םיציצפמה לש םדסחל הלוכ הנותנה ,הסחמ אללו הנגה םוש אלל תאזה

 ,וידלי ינשו ותשאו ןפשטכר םולש .התיבה רוזחל וטילחהו ,םיינמרגה

 םהינב ,ןמרמיצ הקבר היח ,ןמרמיצ בקעיו ןמרמיצ בייל ,ןמרמיצ לאקזחי

 .יצרמו ריאמ לש

 ונעגהש דע הכרדב הכישמהו הזז הצצפההמ םילוצינה םע ונלש תבכרה

 הברהב ועגפו םיינמרג םיסוטמ וחיגה ונצצפוה בוש ךרדב .ןיטאישוהל

 ויתעדי אלש רחא ןורקב םיגורהה ןיב יכ יל עדונ ןמז רובעכ .תבכרב םיעסונ

 .ותשאו טסורפ שריה ,ךורב יחא םג היה

 .ק .ג ישנא תבכרה לע ולע ,תצקמב ועגרנשכ ,הינשה הצצפהה ירחא

onתא ןיימל וליחהו הרטשמו .ד  onanתא .םילקהו םישקה םיעוצפהו  

 וריבעה כ"חאו רחא םוקמל םישקה םיעוצפהו דחוימ םוקמל ואיצוה םיתמה

 םיתמל .םיאפורו םייאבצ םירטינס םע תדחוימ םילוח-תבכרל םיעוצפה תא

 תבכרל הילעה רדס .םיחרזאל דחא רבקו אבצ ישנאל דחוימ רבק הרכנ

 הפצרה לע םוקמ ראשנ םאב םהירחאו אבצ ישנא םדוקמ :היה םילוחה

 תושובחת ויה אבצה ישנאל .םיחרזא םג ולעה תובכרה לש םירודזורפב וא

 התיהש תשובחתב ותוא ושבח םירחא וא ומצע תא שבח דחא לכו תוישיא

 ועסנ םהו תשובחת םוש היה אל םרובע ,םיעוצפה םיחרזאה ןכ אל .ולצא

 .םד םיתתושו םיחותפ םהיעצפשכ

 אל לירפ יתוחא .היתש תצקו םחל תכיתח תבכרל וסינכה העיסנה ינפל

 .ערוה עצפה בצמו הובג םוח הל היה .תותשל קר השקבו לוכאל הלכי

 םגו בויקב םג .ערוה תיזחב בצמה .עודי יתלב ןוויכל לבא הזז תבכרה

 ןיאו .הגיסנ בוש .םיחרזאהו םימחולה תוחוכה תא איצוהל וליחתה בוקרחב

 ,םיתבב תוחפל וא םילוח יתבב םזפשאלו םיעוצפה םע תבכרה תא איבהל ןאל

 .תובכרה לש םירודזורפבו הפצרה לע אלו תוטימב

 לפטל דימ ליחתה הלהו אפור םיעוצפה תבכרל הלע תונחתה תחאב

 לש בצמב התיה איהש דיה תא האר לירעפ יתוחאל עיגהשכ .םיעוצפב
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 ,הדגנתה יתוחא .דיה תא ףכית דירוהל טילחה ,הרוחשו הקורי הלוכ ,הנירגנג
 ,די אלל ראשהל רשאמ תומל הפידעה

 תבכרב העיסנ םוי 11 ףוסב ונעגה תונוש תונחתו םירע ןיב הדידנ ירחא
 יתוא ,לופיטל ימוקמה ח"היבב וזפשוא םישקה םיעוצפה לכו קי'צנמרקל

 .אפרתמו דילגהו ךלה ילש עצפה יכ ,םימי השולש רובעכ ח"היבמ ואיצוה

 ידעלב לבא ,ח"יבב ראשהלו ךישמהל הכירצ התיה איה .יתוחא לצא ןכ אל

 ח"היבמ הררחשל םיאפורה לש םתודגנתה תורמל .ראשהל המיכסה אל

 חדינ רפכל ונתוא ריבעהל הלדתשה הלהנההו ,הררחשל הלהנהה לע הצחל
 אפור לצא ימוי-םוי לופיט הלוחל רשפאל רפכה ישארל הארוה ונתנ םשו

 .יזוחמ

 ונאצמ אל םש םג לבא םידבועה רובע ןוזמ תקולחב דרשמב יתדבע

 ,מ'ק 60 לש קחרמב רבכ היהו ברקתהל ליחתה ינמרגה אבצה .החונמ

 וליפא יכ וחיטבהב ,תוצרמנ דגנתה אפורה ,הדידנ לע בושחל בוש ונלחתה

 םינוממל יתינפ ,ותוחא איהש דיגיו יתוחא לע ןגי אוה ועיגי םינמרגה םא

 ונא ןכלו ןמזה לכ ונל ויהש תוצצפהה תורוק לכ םהל יתרפיסו םירפכה לע

 עגרהל תצק לכונ םש ,היסור ךותב רתוי קומע םוקמל ינוחלשיש םישקבמ

 .הכ דע ונילע רבעש המ לכ ירחא חונלו

 ונתוא ,דרגנילטס ןוויכל עוסנל הליחתהש הריישל ונתוא ופריצ םה

 לע ובכשמ תא עיצהש pay רכיא לצא ,"הקואפיל , רפכב ןסכאתהל וחלש

 היהו ונבער אל .הכישחה םע הרמגנו רקובב 6-ב הליחתה הדובעה .הפצרה

 אבצל יתוא וסייגו בצייתהל העדוה יתלבק המ ןמז רובעכ םלוא .ןאכ טקש

 רבמבונב ."ןילאטס,, םשב אבצה ינסחמ לע הרימשל ,הגלוול דע דימ ינוחלשו
 הזיאל ינוחלש בוטאראסמ .ףוסיא תדוקנ התיה םש .,בוטאראסל own יתחלשנ

 לייחכ דרגנילטסל ףוסב יתעגהש דע םוקמל םוקממ ינוריבעה ,זוכלוק

 דחאב .התמצוע לכב המחלמה תא שיגרהל רבכ ונלחתה ןאכ .תיזחב יסור

 ואצמ םש ח"יבל ינוריבעהו הרכה אלל ינואצמו יתעגפנ תושקה תוצצפהה

 יתרזח .יל היה אל עצפ םוש לבא תוצצפהה ףדהמ השק םולה קר יתוא

 .ןילרב דע םודאה אבצה םע המידק יתדעצ .הפקתמב רידת יתאצמנו

 המחלמה ירחא בוטאינזורב

 .בוטאינזורל הרזחב יתעגה 1945 ,ילויל 21-ב

 תוחפל םעפ-יא ראתא ילוא .םיבר תונורכז יל וריאשה הלאה םימיה

 "והיה םיתבה לכ ,השקה ןברוחה ירחא םשל ירזוחב יתיארש םירבדהמ קלח

 .רכז םהמ ראשנ אלו ודמשוה וא ופרשנ תרחא הרוצ וא םיצעמ ונבנש םייד

 םייוג ורג םימלש וראשנ ןיידעש ולאבו םיברח יצח ויה םינבלו ןבאמ םיתבה

 םיירפכה םייוגל םינמרגה ורכמ ,חפב םיסוכמ ויהש ,םינסחמה לכ .םייסור |

 רבד לכ וריבעה םה ,דבל םיניארקואה רבכ ורמג םירבדה רתיו הביבסבש

 .םהיתבל ,םירפכל ןיידע ראשנש ץוחנו ליעומ

20 



 יתאצמ הרייעב .תוברוחו םירבק ,תועווז -- ירוחאמ האור ינא םייתניב

 ,ותשאו ףרק ר"ד :ןברוחה ירחא הטילפל וראשנש םיידוהיה םילוצינה תא
 עקייש ,רטבולג אישוס ,םהידלי ינשו רטבולג ארוד ותשאו רגנוא ריאמ

 ןילופל רובעל ןוטלשה ידרשמב םימושר ויה םלוכ .בוטלטרוט ריאמו קוטול

 .ב"הראל ימו לארשי ץראל ימ .תרחא ץראל רובעל יוכיס םהל היה םשמ יכ

 ילב דמע שרדמ-תיבה .הברחה הרייעה הארמל לגתסהל יתלוכי אל ינא

 קירה שרדמה תיבב .ןסחמל ךפהנ לודגה תסנכ-תיבה .תותלד ילבו תונולח
 רוביג, ,"יבצכ ץר, ,םיפיה םירויצה תוריקה לע ןיידע וראשנ ברח יצחו

 ריעה תונוטלשמ יתשקב .ירוביצ שומיש תיבל ךפהנ אוה לבא ."היראכ

 -תיב תא יתלצה ךכו יתעצהל ונענ םהו ,תיבה תוריק תא ירמגל וקרפיש

 .ימוקמ ןותע תכרעמל ךפהנ "זיולקה,, .ירוביצ אסכ תיב שמשלמ שרדמה

 יתראשנו ןילופל רובעל ומשרנש ולא לכ הרייעה תא ובזע 1945 תנשב

 אלו הקוחרה ןטסכזקב ןיידע התיה יתוחא .בוטאינזור לכב ידיחיה ידוהיה

 ינובהא םייוגהו םדוקמכ "רגניזלג, ילעפמב יתדבע ינא .םולכ ינממ העדי

 ןמזה ותואב וללותשהש םיצבורדנבה לש תויולפנתהה דגנ ילע ורמשו

 םיצבורדנבה וילע ולפנתה ,דלפרהל םשב ידוהי זא אצמנ בונשורבב .הביבסב

 ןכו טעמב ודילגה היעצפש ירחא יתוחא התיבה הרזח םייתניב .והוגרהו

 .דימשדלוג םייחו אריפש הימחנ :םהיניבו םידוהי רפסמ דוע

 ותואב .תוערפה אלל רגניזילג ילעפמב ונלוכ ונדבע 1953 תנש דע

 םהמ דחא .טפנ יחודיק תויורשפא קודבל םייסור םירקוח תצובק האב הנש

 םיאפורה דגנ םירכיאה ינפל רבדל ליחתהו רכיכה עצמאב םעפ בצייתה

 רמג אוהו .םיאפורה דגנ הווארה טפשמו ןילטס תפוקת התיה .םיידוהיה

 ןינעה תא יתינפה ."תדלומה היסור תא וליצהו םידוהיב וכה , :עודי טפשמב

 הבושתה תא יתלבקו םיידוהיה םידבועה לש ירוביצה ןוחטב לע םינוממל

 לוכי דחא לכ .הבשחמלו רובדל רומג שפוח שי היסורב ונלצא , :האבה

 המ רבדל דחא ףאל עירפהל םילוכי ונא ןיא .רבדל הצור אוהש המ רבדל

 .הצרא תולעל םיכרד שפחל יתלחתה תאז יעמשב ."הצור אוהש

 העשב ברע לכב יכו לארשיל םידוהי םילוע ץיבונר'צמ יכ יל עדונ

 -ץוח ירודישל הנזאהה .שידייב "לארשי-לוק , תא עומשל רשפא תמייוסמ

 רומשל תלדל ץוחמ יתוחא תא דימת יתדמעה ןכלו תנכוסמ התיה ץראל

 יכ יתעדיו ,םילשורימ "לארשי לוקל,, דימת יתבשקהו תועתפה ינפל ילע

 ירחאו תונוטלשל השקב יתשגה .הינמורמו ןילופמ םידוהי הברה םיאצוי

 -ינטסל תשגל ילע יכ העדוה יתלביק ,םישדח הרשע וכשמנש םידחפו תואלת

 יכ ,תופי םינפ רבסב יל ועידוהו הלבקתנ יתשקבש יל ורסמ םש .בובל

 םשמ ךרטצאש הרזע לכ ונממ שקבלו ביבא-לתב יסורה ריצל תונפל ךירצ

 .הצראש ny לכ "התיבה,, רוזחל לוכי ינאו

 לבור 1,600 ךס "סאיה,,ב םלשל ונילע יכ ,העדוה ונלביק שדוח רובעכ

211 



 תא לבקל מ"ע בובלסינטסב זוחמ ןיצקל עיגהל הלבקה םעו העיסנ ימדכ

 תולעל בוטינזור תא ונבזע 1956 רבמטפסב .ל"וחל העיסנה לש רושיאה

 .ונייחב win קרפ ליחתהלו תושדח תווקת oy השדחה ץראל

 -ידיל ןג-תמרל רשי םשמו הפיחל ונעגה ,רבמטפסל 29 ,הבר אנעשוהב

 .םש יל ופיצש םיבורקלו םיד

 .תועיבצו רקש ולוכש םלועב ונידודנ ורמגנ ןאכ

 .םיקדוצ םייח תויחל םיוקמ ונא ןאכו

 ונלש םיליצמה
 (םלועה תומוא ידיסחמ)

 יניארקוא לכשכ תיחרזמה היצילגב םינמרגה לש םימיאה רטשמ ןמזב

 ךיאו דיגהל שי המ ,בוט יוגל רבכ בשחנ ידוהיב הערל עגנ אלש ינלופ וא

 תווממ םידוהי ליצהל תנמ לע וייח תא שממ ןכיסש שיא תונכל רשפא

 םוש ונממ לביק אל יכ םא תעגמ ודיש לככ ידוהיל רוזעל ,חוטב

 .האנה תבוט

 ךיא םילימ יפב ןיא ,ץיבולגי וקסמ אוה םלועה תומוא ידיסחמ דחא

 תנמ לע ושפנ תא ןכיסש ךיאו וישעמ תאו שיאה תא ללהלו םמורל ,ראפל

 ןעמל תאז השעו בוט בל לעב היה .ויפדור ינפמ ידוהי ריתסהל ,ליצהל

 .דבל ונופצמ

 ותבשחמ ךרד תאו שיאה תא תנייפאמש תחא הדבוע םכל רפסא הנה

 תואטיגה לש םלוסיחב וליחה םינמרגה תע ,1943 תנש תלחתהב .םייחב

 (טאבאס) ר"דל ץיבולי וקסימ דימ סנכנ םידוהיה זוכירה תונחמו

 ר"דה וננכית םייתניב .חוטבו רתסנ םוקמל וריבעהל ותרזע תא ול עיצהו

 ,רעואטיל וקרב טסיטנדה הדולמסואמ ,ברניו תחפשממ וזיג ותשאו טאבאס

 ורתיוו ירגנוהה לובגה תא רובעל קילואמ דנמאידו אריפש AND להנמה
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 ר"ד לש תיבה ןבו דידיה יוגה םע דחי ועיגהשכ .אקשימ לש ותעצה לע

 םתוא להינש הרובחה לכ לע וקשנב אוה לפנתה הלודוכוס רעי דיל טאבאס

 .שפנ םוחצרו

 רפיס ףראק ר"דה םע םעפ יתשגפנשכ המחלמה ירחאו רורחשה ירחא

 הריקחה תא הלהינש תיזוחמה הדעוה לש אפורה ונמזב ותויהב יכ הלה יל

 יכ דחא הפ םלוכ ועבק הלודוכוס תורעיב היולה ינב לכ לש םתומ רבדב

 וריכהו םוקמל ועיגהש םייוגה .רק םדבו שארמ בשוחמ חצר ןאכ היה
 ,הביבסה לכב עודיו רכומ היהש ,טאבאס ר"ד אפורה תא דוחיבו םיגורהה תא

 רובעכ .םתרובק םוקמ ןייצל לית רדגב רבקה תא ופיקהו םוקמב םתוא ורבק

 לארשי ץראב תעכ אצמנש ץיבורוה ןויצ ןב ירשב ראשו ידידי יל בתכ םינש

 עגושמ בוטאינזור תובוחרב שגפ רורחשה ירחא בוטאינזורב ןיידע ותויהבש
 ותומ ינפל .םטמוטמו שטשוטמ הרייעה תוצוחב בבותסמ היהש דחא

 בוטאינזורבש רמוכה ינפל הדוותה -- םישנא ול ורפס -- עגושמה לש
 .רעיב טאבאס ריד לש הרובחה לכ תא חצרש הז אוהש

 ויה ראשה ןיב .םתלכלכלו םנוחטבל גאד ,םידוהי 18 ריתסה וקשימ

 ךרדב ולצינש ,הנח ותשאו ןמסדנל לידנמ : םיאבה םידוהיה םירתסומ ולצא
 דחא דלי דועו ונבו ותשאו אריפש םולש :לוסיחה ןמזב שולק וטיגמ סנ

 ליצהל בוכלוב וטיגל וקודיד יזודו וקדרוי סאטס תא חלש וקסימ .שולקמ

 רגנוא סקמ הלעבו רטבולג הרוד תא םהמע ואיבה םהו םידוהי המכ םשמ

 ןיבה וקסימ .ןמדיו ןרהאו רטבולג עישוס התוחא ,ידירפ םתבו ןמרה םנבו

 ורבעש בערה ימי ירחא ףפורה םתואירב בצמב ,וזכ הלודג הצובקל יכ

 םעפ ידמ םתוא דוקפיש אפורב ךרוצ שי ,בוכלובו שולק וטיגב םהילע

 ונתח ,דירפ םהרבא ר"ד םע רשקתה ןכל .ךרוצה ןמזב הרזע םהל שיגישו

 ונלש ךומסה רפכב אפורכ דבע ןיידעש בוטאינזורמ רלדירפ לאומש לש

 .ףוחד לופיט םשל ונילא ותוא איבה םימעפ .בושטירוס

 דירפ ר"דל ותשא תא חלש יניצר רתוי השענ ורובע בצמהש שיגרהשכ

 הצר דיופ ר"ד םלוא .םירתתסמה רתי oy רתתסהל ונילא אובל ושקבו

 לבא .םיימוי םוי רובעכ וילא עיגהלו םייוגה ןיב םידליה תא םדוק רדסל
 .םויב וב והולסחו והוספת םינמרגה .תאז תושעל קיפסה אל רבכ

 ושקובמ עצבל וא הבוט תושעל םעפ ףא ברס אל .בל בידנ היה וקסימ

 םג תוריסמבו ןמאנ באכ םהב לפיט אוה .ולצא םירתתסמה ןמ דחא לש

 הרובח לכלכל ךיא התיה ולצא תירקיעה היעבה .ונממ ףסכ לביק אלשכ

 תא ותרזעל קיסעה ןכלו ,הזב ורפכ ישנאו וינכש ושיגרי אלשו וזכ הלודג

 :ורובע ודבע .תרתסנ הרוצב הרובחה רובע ןוזמל וגאד םהש םיאבה םייוגה

 םלופיטל סינכה םג םהל .וקנדוד איזודו וישעמ לע בוטל רוכז וקצרוי סאטס

 םהילא יתסנכוה ינא םגו ןמדיו ,רגנוא ןרהא םידוהיה תא םתרימשו ישיאה

 קיסעה הז סאטס .ונתלכלכ תא ונל וקפיסו תונמאנב ונב ולפיטש םה םהו

 םינכשה יפלכ .הקפטס ולש הדודה תב תא ותיב קשמל וליאכ הרזעל ולצא
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 ,תרדסמו תלשבמו וקשמ תא ורובע תלהנמ איהש וליאכ הז היה םירכמהו

 היה הל .םידוהיה רובע םח לכוא קפסלו לשבל היה התדובע רקיע לבא

 רבדל לכוי אלש הלש קוניתה תא לליק וקסימ יכ ,םירפסמו ,קונית םג
 ןעמל השע הז לכ 4-3 aa קר רבדל ליחתה הזה דליה תמאבו

 .ונתואיצמ וא וניאובחמ תא הלילח הלגי אל ותומימתב דליהש וננוחטב

 .םידוהי תלצה לש לודגה ודיקפתב ול רזוע 'ה יכ ןימאה וקסימ

 תורייעב םידוהי ויה אל רבכש ןמזב ,1944 תנש תלחתהב ,הרקש השעמ

 ,ינשה לע דחא לפנתהל םיניארקואה וליחתה ,גורהלו ףודרל ימ תא היה אלו

 ןמ קלח םגו םינלופה תא ףודרל וליחתהו תונוש רורט תוצובק ונגראתה
 וחצר ,ולפנתה םה .םתפקשהלו םהלש וקל םינמאנ ויה אלש םיניארקואה

 .דאמ ןכוסמ בצמ היהו םמצע ןיבל םהיניב ודדשו

 לכ תא וכפה ,וקסימ לש ותיב לע ולפנתה ,ברע תונפל ,תבשב םעפ

 ףכית אוה .שפנ וחצרל תנמ לע וקסימ תא ושפיחו ותיב רצחב ואצמש המ

 םוקממ ץפק אוה .ולצא םירתתסמה לכ םא יכ הנכסב אוה קר אל ןאכש ןיבה

 אוב דע רתתסה םשו לחנל דע עיגה תולקלקע םיכרדבו גגל תחתמ ואובחמ

 ונל רמאו התיבה רזח והודדשש ירחא תיבה תא םיערופה ובזעשכ .ברעה

 לע 'הל הדוהו חוטב תווממ לצינ אוה םידוהיל רזוע אוהש הזל תודוה קר יכ

 ירטסל רבעו ורובע חוטב םוקמ רבכ ןאכ הז ןיא יכ ןיבה לבא .ותלצה

 םג השע םעפ .ולש קשמה ינינע לכ להנל ךיא וישנא תא ךירדה םשמו

 תוארוה ינימ לכ ןתנו תיבב עיפוה ,ירגנוה ןיצקל שפחתה זעונ השעמ

 .ער לכ םהל הנואי אלש םידוהיה אובחמ תא רומשל הרוה וירזועלו

 שאטס ,ץיבקשו ר"ד ,קיאזוק וקסלס ,יבב ןירהו ךאטס םייוגה ודיל ורזע

 אליריק :םידוהיל ורזע אוואפיל תורעיב .הקפטסו וקידיד איזאד ,וקצראי

 .אפיראפ ןמזורו הניריא ,יקסנלברה טאנה ,קאטול
 .השק והועצפו םיציבורדנבה וקצראי שאטס לע ולפנתה רורחשה ירחא

 אשמ וטוא לבקל ודיב הלע בר ישוקב ,וליצהל םיצמאמה לכ השע ףרק ר"ד

 ףרק ר"ד לש ותשא ,הוא ותשא םג ותוא ואשנ .בובלסינטסל וריבעהלו

 .ותמשנ תא איצוה רוטסנמה ינפל ךרדב .ינאו

 ץיבולגי וקסימ .אניריאו טאנק ,אליריק :םיליצמה ותמ 1945 תנשב

 .בוקשורפב 1962 תנשב תמ

 .םלוע תומוא ידיסחכ הבוטל ורכזיו ךורב םרכז יהי
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 הרוח , (שיוליו) ANT דלפניו

 הנילודב תוורבקה-תיבב הגיוהה סוקמב

 רורחשה ירחא

 טסוגוא 'חב ,הנילוד תורעי ןיב ונלש הביבסל םודאה אבצה תסינכ םע

 םייחב ןיידע וראשנש ולא לכ תורעיהמ םאובחממ ואצי ,1944 תנש לש

 בוטאינזורל תשגל יתטלחה .רדתסהל ,תשגל ןאל םוקמ םהל שפחל וליחתהו

 ,םידוהי ינש קר בוטאינזורב זא יתאצמ .הדובע איהש וזיאב םש רדתסהלו

 .תורעיה ןמ ואצי םה םגש ,גוז

 סורהו ףורש היה לכה ,רכז ראשנ אל ץעמ םייונב ויהש םיתבה לכמ

 תא םהיניב וקלח הביבסה ןמ םייוגה .תוקרי ינימ לכ ולדג םישרגמה לעו

 םלית לע וראשנ ןבאמ םייונב ויהש םידחא םיתב .םתוא ודביעו םישרגמה

 יתאצמ .ועגנ אל בוטאינזורב ידוהיה תורבקה-תיבב .םהב רוגל וסנכנ םייוגו

 .תובצמ םש

 .הנילודב ןכ אל

 וטילחהו דחיב םעפ וטקלתנ הביבסה לכמ םייחב וראשנש םידוהי המכ

 .בוצירבסמ ידיחיה יתייה .הנילודב תורבקה תיבב הגירהה םוקמל תשגל

 הרלק ותשאו רקפ ויסה ונתא ויה הנילודמ ,דחא ףא היה אל בוטאינזורמ

 רוחב היה הנילודמו ,ןייטשלדא בקעי היה ספס רפכהמ .רקפ וינומ ויחאו

 .הקרזיל םשב דחא דועו עלאיניפ ומשו ,ןולגעכ םעפ דבעש דחא

 לכמ םידוהיה וחבטנ םש ,תורבקה-תיבב בצמה תא תוארל ונכלה דחי

 ןמ אצוי אלל תורבקה תיב לש תובצמה לכ .םויאה חבטה םויב הביבסה

 רדגהמ .םהיתבל ןינב ירמוחל ןתוא וכפה םיניארקואהו םמוקממ ואצוה ללכה

 לכה .הרשוי המדאהו ומלענ םירבקה .רכז ראשנ אל תורבקה תיבל ביבסמ

 לע דיס וכפש םינמרגה יכ ,םש לדג אל חמצ םוש לבא ,הדש ומכ קלח

 אל המדאה ןכלו ,םייקנעה תורובה תא התסיכש המדאה לעו תופוגה

 יתנבהו המדאהמ תוטלוב םיסוס ילגר יתיאר דחא םוקמב .םולכ החימצה

 .םהיתומהב ירגפל הרובק-םוקמ ןאכ ושע םייוגה יכ

 ,םירבג ,םיניארקוא 40 םג 1943 תנשב ורבקנ תורבקה תיב ותואב

 רבדה .םהיתבב םידוהי וריתסהש ללגב םינמרגה י"ע וגרהנש םידליו םישנ

 הרזע תתל דחא יוג ףא זיעה אל זאמו םיבשותה לע םוצע םשור ונמזב השע

 ,םייניארקוא םירובג השולש לש םהיבורק ויה םיגרהנה .םידוהיל יהשלכ

 תורעיב דחיב םתיא ומחל כ"חאו הסחמ םהל ונתנו םידוהיה לע ונגהש

 וקבלסו יבב וינרה ויחאו קטט יבב :םהו .ינמרגה אבצה דגנ הנילוד

 .יקצטסוק
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 םינזיטרפה םע דחיב ומחלש םייסור םיניצק הנומש דוע םירובק ויה םש

 םש ויהש םישנאה לכ טעמכש ,רעיה רוהיט עצבמב .ינמרגה אבצה דגנ

 הנילוד ריעה תוצוחב ולתנ םה .םייסורה םיניצק הנומשה םג וספתנ ,וגרהנ

 .זובו ןולק תואל ידוהיה תורבקה-תיבב םתוא ורבק כ"חאו

 םיניצקה 8 תרובק לע םהל עדונשכ ,םיסורה י"ע הנילוד רורחש ירחא

 ואיצוה ,םהיתוחפשמו םייניארקואה םינזיטרפה לע ןכו ידוהיה תורבקה תיבב

 ""תיבב םתוא ורבקו תיתכלממ היוולה םהל ושעו הלאה תופוגה לכ תא

 .םיסוסה ירגפ קר וראשנ ידוהיה תורבקה תיבבו .ראפ בורב ירצונה תורבקה

 ןכל ,םהירזועו םינמרגה םיחצורה ןמ המקנ תחקל הצר רקפ וינומ

 חצרנ המ ןמז ירחאו תיאשחה הרטשמל דימ סנכנו יסורה אבצל סייגתה

 הביבסבו תורעיב זא וצרשש ,םיניארקואה םיצבורדנבה י"ע ירטס תביבסב

 .יסורה אבצה דגנ ולעפו

 .גרהנ ןילרבל ךרדבו ינלופה אבצל סייגתה ןולגעה עלאניפ

 רפכל יסור רטוש םע רורחשה ירחא םעפ ךלה הנילודמ הקרזייל

 .ךרע ירבד דועו בהז ןועש יניארקוא דידי לצא דיקפהש םוקמב ןיטורטס

 | .םלענ רטושהו םוקמב והוגרהו םיצבורדנבה וילע ולפנתה

 ...הרדחב יח ,עמדב בתוכה ,ינאו ,הפיחב תעכ אצמנו יח ןייטשלדא בקעי
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 | םלועה תומוא ידיסח |

 דלפנייו שוליו

 םידוהי ליצמ  יבאב ךאטס

 ישנא יפדור דגנ הנילוד תורעיב רתתסמ יתייהשכ 1942/43 ףרוח

 רובב ןשי יתייה ,תינארקואה היצילימה םהירזועו םינמרגה .ס.ס

 תוככסה תחאב תחש תמרעב וא רעיה ךותב רתס םוקמב יל יתנכהש

 ושיגרי אלש םייתש וא תחא הליל תנילל יתבנגתה םשש הביבסה ייוג לש

 יחופת וא תוקרי לש תויראש יל טקלמו תודשב טטושמ יתייה םויב ,יב

 וא א"תה תא יל הלוצו הנטק שא ריעבמ ,םישבי םיפנע רעיב ףסוא ,המדא

 םג יל הלע םימעפל .תודשהמ יתפסאש תוקריה תא תיחפ ךותב לשבמ

 וא קובקב ךותל בלח תצק יל יתבלחו הביבסבש תותפרה תחאל בנגתהל

 תונפל דע תפרבש תוניפה תחאב יתנשי םגו םוקמב יכרצ יד יתיתש

 תלחתה דע ףרוחה לכ ךשמ רעיב דדוב תויחל יתכשמהו יתייח ךכ .רקוב

 ןייטשלדא בקעי תא רעיב יתשגפ 1943 ץרמ שדוחב ךרעב .1943 תנש

 םשב רפכ ותוא לש ידוהי דוע םע אוה .סאפס ,בוטאינזורל ךומסה רפכהמ

 הצובקכ דחיב ונתשלש ונראשנ .אנילוד תוביבסב תורעיב ורתתסה רבוקטיב

 ןוחטבה תגאד ןהו היחמהו ןוזמה תוגאד ןה ,תופתושמ ויה וניתוגאדו

 לכ תא ריאשה ולצאש ,ןייטשלדא לש רכמ .יוגב ונשגפ הנורחאל .ימצעה

 ונל הסחמ תתל םיכסה ובוט בורב הזה יוגהו ולש ךרע ירבדו םידגבה

 .םירקה תולילב םח תצק ונל היהו תחשהו שקה תוככסב ולצא הליל תנילל

 תצק םימעפל םחל תכיתח וא המדא-יחופת תצק ונל ריאשמ היה םימעפל

 .בלח

 םישנ יתש רעיב תואצמנש ונל עדונ רעיה ךותל ונאצישכ דחא רקוב

 ונעמש המ ןמז רובעכ ןכאו .ינומכ תורתתסמ ןהו תוידוהי ןה יאדובו

 םישנ יתש ונינפל וניאר םוקמל ונברקתהשכו תוקלוד םיצע לש שורשר

 דימ .םישבי ץע יפנעמ ורדיסש שאה דגנ תוממחתמו תובשוי תובולע

 -תב ,הדלוג הנמלאהו בוטאינזורמ טשרעפ פיליפ לש ותשא :ןתוא ונרכה

 ותשא םע ב"הראב יח אוה םויה) אנילודמ רשיפ וא שורפ יצוי לש הדוד

 לש אלכה תיבב תורוסא ויה הלאה םישנה .(בוטאינזורמ רפואל יצנח

 ךאטס ןזיטרפה םשארבו םינזיטרפ י"ע אלכה תיב תצירפ םויב .אנילוד

 וקיפסהש ,ןכותב תונכסמה םישנהו וב םיאולכהמ הברה וחרב .,יבאב

 .אנילודל ךומסה רעיל דע עיגהל

 ,הנוזת רסוחמ םיידיבו םינפב םיעצפב תוסוכמ ,תולוח ויה םישנה

 .רעיב ןדבל ןתוא בוזעל אלש יתוא ושקב .ןהילגרמ ולפנ טעמכו תושושת
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 דחא לצא .א"ת תודשב ופסא ןכו הרועש חמקו סרית חמק תצק היה ןהל

 -רקי הורפ ליעמ ןכו השוכר לכ תא טשרפ 'בגה הריאשה ולצא ,םייוגה

 ועדי ול יכ ,םתעידי אלל םלצא ןוללו יאשחב תשגל וזיעה הז דעבו ךרע

 ןתוא םישרגמ yaw  יאדוב

 וריאשהש שוכרה לכ תורמל

 .םלצא

 שוביכה לש עשרה תפוקתב

 לש ובור רשאכ ,ןילופב יצאנה

 ןמ עפשומ היה ינלופה םעה

 תיסראה תימשיטנאה הלומעתה

 לעופב םמצעב wy םיברו

 לש הדמשהה תכאלמב םיצאנל

 תא ריכזהל שי ,ידוהיה םעה

 ,םהייח ןוכיס ךות רשא ,הלא

 היה הלאמ דחא .םידוהי וליצה

 ,שפנה-ליצא ,יבאב שאטס םג

 -ה דגנ ןמאנ םחולו רוביג

 ,םינמרג

 ותיב ינפל יבאב שטס םידוהי ליצמ

 בוטש PT ייב יבאב שַאטס

 בוש יתעדיו שא לשו םיצע לש שורשר יתעמש רעיב יבשיב םעפ

 ןכאו .שאב םש םמחתמש רעיב רתתסמ אוהש הזיא בוש אצמנ יאדוב יכ

 .אנילודב םילוסיחה ןמזמ ילש ריכמ ,רנפרט םשב אנילודמ ידוהי הז היה

 ויבא לבא ,רעיל 80-ה ןב ויבא םע דחי רנפרט חרב וטיגה לוסח ירחא

 ןיב ןכ םג היה רנפרט .תמ םשו התיבה רזח םנמאו ,ותיבב תומל ףידעה

 רבג היה אוה .ונוגראו שאטס יבאב י"ע ץרפנש אלכה תיבמ םיחרובה

 ןזרג :לודג ילדב דייטצה .ןוזמ תגשה ןינעב דאמ זירז ,קזחו אירב ,40 ןבכ

 המ לכו םיציב ,םיזווא ,תלוגנרת םירכאה ןמ בנגו םירפכה ןיב ךלהו קשו

 .דחפו המיא הליפה העורפה ותוזח .ולש עורזה חוכ י"ע ץוחב גישהל ןתינש

 הצובקה הקלחתה ןכלו הדמה לע רתי וברתה ונתצובקב םישנאה

 .ינאו רנפרט םישנה יתש :הינשה ,רבוקטיבו ןייטשלדא תחא :םייתשל

 םע רבכ יל היה יכ ,םינינעמ רתוי םייחה ושענ ידימתה דחפה תורמל

 .רורדבו שפוחב תוכזל דחיב וניוקו ,ץעיתהל ימ םע ,גואדל ימל ,רבדל ימ

 םיחאה ,םירתתסמ םישנא ינש רעיב בוש ועיפוה 1943 לירפא שדוחב

 ,אנילודל ךומסה רפכב םירג ויהש םתחפשמ לכ תא יתרכה .רעקעפ

 PITY ריעצה היחאו הלעב .תוחאה תא םהלש אבאה תא יתרכה .אצינדא
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 תדבוכמ התיה תאזה החפשמה .ל"נה רפכב הנטק הזוחא ילעב ויה םה

 התיה .הביבסה יבשות לע םגו םיניארקואה רפכה יבשות לכ לע הבוהאו

 םשל יתחרב הנילודב "לוסיחה" ןמזב .הרשיו דאמ הנידע החפשמ וז

 .תיבב םלצא יתנסכאתהו

 םלועה תומוא ידיסחמ דחא ,יבאב שטס

 -- םלועה תומוא ידיסח יד ןופ רענייא

 יבַאב וואלסינאטס

 לודג לויט השע ונמזבש םיובנדניל ףסוי םג עיפוה המ ןמז רובעכ

 ריעצ דוע רעיל םתא ואיבה םירקפה .היה לארשי ץראב םג ,הפוריא לכב

 ינמרג ויבאו הינלופ התיה ולש אמא .ירצונ ,רעמערק בלסינורב םשב דחא

 תא תוארל לוכי היה אל ותונידע בורב ריעצהו .איצילגב םירג ויהו

 לע רתיו ינמרג ותויה תורמלו םידומילהו רפסה-תיבל וירבח לש םלביס

 ודבע רקפ םיחאה .רעיל םג םתא ךלהו לבסל וירבח םע ףרטצהו לכה

 םילעופ ויה ,"םישורד םידבוע" רותב בוכלובב הדובע הנחמב םדוקמ

 .םיבוטו םיזירז

 שיזדלוו ריעה דיל םיכומסה תורעיב יכ ,ונל עדונ 1943 יאמ שדוחב

 לש ויחא יבאב ןאפעטס ירצונה ריבגה םשארבו םידוהי תוצובק םיאצמנ

 ,םיסורה דצל ןמאנ םחולו לודג רובג היה יבאב ךאטס םג .יבאב ךאטס

 לע וכלהתה תונוש תודגא .תוינארקואה תויפונכה דגנו םינמרגה דגנ
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 רקפ םיחאה .תוזעונה ויתולועפ לעו תורעיב ולש תומחולה תוצובקה

 .תומחולה תוצובקל ףרטצהל וטילחה ןייטשלדאו

 התוא לע ובתכש םירחא םג ושע תאזו רפסל הברה שי יבאב ךאטס לע

 רשקב ותא דמוע ינאו ןילופב םויכ יח אוה .הנילוד תורעיב הפוקתה

 ןייטשלדא ,הינתנ י"ע םיצוביקה דחאב ץראב ןאכ יח דחא רקפ .םיבתכמ

 תורעיב ופסינ הדלוג 'בגהו טשרפ 'בגה ,רבוקטיב ,רנפרט .הפיחב יח

 לע וגרהנ ותשאו םיובנדניל .םינמרגה דגנ םמחלב ,1943 תנשב םיטפרק

 המחלמה ףוסב הפסנ רקפ ינומ .םשל רובעל םתוסנב ,ירגנוהה לובגה

 י"ע םיינארקואה םיצבורדנבה דגנ הלועפב יסורה .ד.וק.נ.ה תורשב ותויהב

 .ירטס

 םיבלכ תרואמב ידוהי דלי

 תחאל יתסנכנו הנילוד תוביבסב רעיה ןמ יתרתחממ יתאציש ירחא

 תוניפה תחאב הלודגה יתמהדתל יתיאר ,הביבסה ירכיא לש תורצחה

 .ןטק דלי םש ץבור לודג יעזג בלכ םע דחי םיבלכה תרואמ ךותב רצחבש

 תוריבא השעמ לע הואגמ וקחצ וינפ ,רבדה רשפל רצחה לעבל יתינפשכ

 .ושפנל בוזע םיכרדב יתאצמש ידוהי דלי והז, :ןושלה וזב רפיסו ודצמ

 ילעב רתי םע דחיב ןוזנו יח אוה הנהו ,ירצחל ויתסנכהו וילע יתמחיר

 TAN“ אוה המכ וארת ,ירצחבש יחה

 השעש הככסה ךותב בשוי 7-5 ןבכ דלי ינפל יתיארו וב יתלכתסה

 ותוא .ונוזמ תנמ תא לבקמ בלכהש הרעקה התוא ךותמ ןוזינו ובלכ רובע

 .דחיב םייבלכה םהייח תא ויחו דאמ ודדיתה דליהו בלכה .םימה םתואו ןוזמ

 קר עדי .בלכה םע םש ול חונ ,בריס -- ילא תאצל דליהמ יתשקבשכ

 .ילא ול םיארוקש

 רבכ וסינכה תיבה לעב .תיבה לעבלו תיבל דאמ רשקתהו לדג דליה

 הדובעל רבכ ואיצוה ,םילודגה יחה ילעב ןיב תומחה תוורואה תחאל

 בלטצהל הביבסבש םירכיאה ינבמ דמל דליה .וחאב םיזוואה תא תוערל

 םהלש תוליפת המכ ללמל ,םהינפל ךרב עורכלו םיכרדבש םיבלצה ינפל

 .הביבסבש םייוגה םידליה דחאכ תויהלו

 לעב ותוא לש רדחל וסנכנ ,רפכה תא ובבס םיסורה יכ הרק םעפ

 בלכל הרקש המ דליה הארשכ .םוקמב והוגרהו בלכב ורי ,יעזגה בלכה

 הלע אל רבדהשכו ,ותויחהל ויתוחוכ לכב הסנו ופטלו וקשנ ,וילגרל לפנ

 .וב וריו וב ועגפ וליאכ תומויא תוקעצב ץרפ ודיב

 וליצהל יתיצר ינא יכ .ילא רובעיש ולדשל םיכרד ינימ לכב יתיסנ

 ,בגא ךרדבכ -- יוגה תא רוקחל יתלחתה .יתחלצה אל לבא םייוגה ידימ

 םידוהיה לש םישוריגה תחאב יכ יל עדונו -- יסור ינא םגש ןימאהש ןויכמ

 יכ דחפמ .ותיבל וסינכה אוהו הדשב דליה תא םידוהיה וריאשה ירטסמ

 .ידוהי דלי אוה יכ םינמרגל ולגי וינכש
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 1931 רָאי ןיא אקסניהערעפ ןיא טנגוי עשידיי

 ח"צרת יקסניהרפ רעונ
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 יקסניהרפ



 (ויצבוב) רלקניו סהרבא

 וקסניהרפ הרייעה

nanםירה תשרש ,ברעמ"םורדו םורד םיטפרקה ,בולסינטס ךלפב  

 לש דמעמ הלביק הב ,1929 תנשל דע .הצינמול רהנמ חרזממ

 .רתויב לודגה רפכל הבשחנ ,הרייע

 רתוי תובגל ולכויש ידכ הרייע לש דמעמ הלביק 1929/30 םינשב

 ,םיבשות ףלא 13-מ הלעמל םע ,תיחרזמה היצילגב (םידוהימ ןבומ) םיסמ

 .םידוהי תושפנ 1000-ו תוינלפ תוחפשמ המכו םיניארקוא ףלא 12 םהמ

 "שדחה שרדמ תיב, ,"ןשיה שרדמ תיב, הליפת-יתב השולשמ ץוח

 .םיחרוא תסנכה תיבו םידסח תולימג תפוק םייוק זיולק,ו

 םלועה תמחלמ עצמאב ,1919 תנשב היחתל המק תינויצה העונתה

 התיבה ואב םירגובמה םיחאהשכ ,רשע ןב זא ינאו ,ינרכוז ,הנושארה

 ,רבמבונל 2-ב הז היהו .ךכ תושעל יל םג וזמרו גח ידגב שבלתהל וליחתהו

 רפסה תיב לומ ריעה זכרמל ונעגהו תיבהמ ונאצי ,רופלב תרהצה םויב

 -לוחכ לגד ודיב קיזחה דחא לכ .ידוהיה רעונה לכ תא יתאצמ םש ,יללכה

 םויסל הזש יתבשח .ישארה בוחרב דועצל ונלחתהו לגד יתלבק ינא םג .ןבל

 .ימואל תיב תמקהל רופלב תרהצה דובכל הזש יל רבסוה זא ,המחלמה

 ורזחש ,םירוחב השולש ויה םינגראמה .רבמבונל ינש םויב היה הז

 : םהו הירטסיוא ,הניוב םהידומילמ

 ינש ריאשה ןורחאה ,ףסוי-עשוהי רביולו ,לשיפ ץנימ ,רתלא ןמליה

 יכדרמ ,לודגהו ,ץוחה דרשמב ריכב דיקפ ,סחנפ באילא ריעצה ,ץראב םינב

 .ןליא-רב תטיסרבינואב לארשי תודלותל רוספורפ ,באילא

 םיכמות אצמ ינויצה ןויערהו "רחש"ו "הוקתה" "הילצרה" ףינס וחתפנ

 חרזמב תינויצה תורדתסהה ךותב תיגולואידיאה הסיסתה ידהו םיבהלנ

 "תודחאתה" ,הפינס תא המיקה הגלפמ לכו ,וקסניהרפל םג ועיגה היצילג

 .ינויצה רעונו ר"תיב ,"הינודרוג"

 לע הלעה רשא יטמרדה גוחב הזו ,גוליפ םוש היה אל דחא חטשב

 השק" ,"ירדנלכ" ,"חפנה בקעי" ,"המותיה היסח" תוזחמה תא םישרקה

 .דועו "םידדושה" ,"תרפא הלרימ" ,"ןצמקה" ,"רזה" ,"ידוהי תויהל

 ונק ופסאנש םיפסכה רובעו ףשנ ןגרוא ,ימואל וא יתרוסמ ,גח לכב

 .ירבע רפס תיב וחתפ ,םירפס 3000 הליכהש ,הירפסל םירפס
 הזכור ובו ונינב רשא "םע תיב, תא וכנח ,הכונחב ,1932 תנשב

 .םיפשנלו תוגצהל לודג םלוא םש היה .תולועפה רתי לכו תיתוברתה תוליעפה

 ,ברה ומכ ,שדוק ילכב ושמש רשא הלאמ ץוח הרייעה ידוהי לכ

 ,םיימואל תונרקל הרותל םתולעב ורדנו ומרת ,םידמלמהו םיטחושה
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 ,הביתה ינפל רובעל הצרשכ לבא ,.ל.ק.קל םורתל בריס דחא רחוסש הרקו

 םורתל אבהל חיטבהש דע יבמופב ללפתהל ול ןתנ אלו דגנתה רעונה

 .סנק תפסותב תונרקל

 רקבל היה םדיקפתש ,"םילוח רוקיב" ,קדצ תניל הרבח" ולעפ ןכ ומכ

 ,םיעצמא ילבו דדוב הלוח היה םא לכוא קפסל ,תולילב תבשל םילוח

 ןגראתהל וליחתה םיניארקואהו היצקיפיצפה הליחתהשכ 1929-30 תנשב

 אלש ןבומכו תווחה תא ,תודשב תואובתה תא תיצהל ,הלבחה תולועפל

 תימצע-הנגה הנגרוא ,ידוהי תיב ותיצה הליל לכבו ,םידוהי יתב לע וחספ

 לכ ,הפירש לש הרקמב ידוהיה שוכרה תא ליצהלו רומשל הידיקפתש

 ונשי תונרותב ןיה אל רשא הלאו תונרות תרחא הצובקל התיה הליל

 .האירק לכל םינכומ םידגבב

 אריו רשי ,קידצ שיא ,טחושה ,םיובנזור דוד תיב תא ותיצהש הרקו

 ,םיטיהרה תא ונאצוה ,ליצהל ןתינש םומיסכמה תא ליצהל ונלדתשה ,םימש

 אל ,קזנה תא דומאל חוטיב ןכוס אב רשאכו תונולחהו תותלדה תא ונדרוה

 תמאה תא רפסי אל ןפ ,ןתמו אשמה תא להנל בייל לאומש ונבל טחושה ןתנ

 עדי אלש יפ-לע-ףא ,ומצעב אוהו ,ולצוה רשא םירבדה תא ןכוסהמ ריתסיו

 תא רמא ידוהיש אלפתה וירבד יפל ןכוסה ,תמאה לכ תא רפיס ,תינלופ

 .תמאה

 ןסכאתהו קושה ינפל םוי ירטס ריעל עסנ ןמסיו ומשו םיסוס רחוס

 םירבגב רודזורפב לקתנו רדחהמ ל"נה אצי ברעב .תבכרה תנחת לומ ןולמב

 תדמוע יכ ,ול רפוסו ,םידדותסמו םישחלתמ ,גח ידגב םישבולמ םישנו

 קר שיו ןורק 500 הינודנ וחיטבהש תויה םלוא ,המותי לש הנותח םייקתהל

 המותיה לש באה oy חחושל ןמסיו שגינ ,הפוחל תכלל הצור אל ןתחה ,0

 םע דוקרל ול ושריש יאנתב ,םייתאמה תא ףיסוי אוהש עיצהו תצמואמה

 החמשהו ומיכסהש jae .(לעצנעט-הוצמ) ןושארה דוקירה תא הלכה

 ,הלודג התיה

 רוזעל הלילו םמוי היה ןכומו ,ןרבגכ עודי היה ןמסיו םוחנ לש אבאה

 .הריטס ול ןתנו יוגל שגינ ,ידוהיל ץיברמ יניארקואש האר םעפ ,תלוזל
 .תמ םימי המכ ירחא .םילוח תיבל הרכה-ילב ותוא וחקלו ףלעתה יוגה

 םייוגה) קחצי לונק ילש אבסה ,ןמסיו ידוהיה תא הרסאו הרטשמה האב

 רובע רורחיש איבהו ףסוי ץנרפ רזייקל הניול עסנ (יטבולוה וקציא והוארק

 .ןמסיו

 רלדנסה לצנרש הקטומ לש ותומד תא רכזיהל אלו חוספל לוכי יניא

 .םיחרוא 8-10 דע ותיבב וחראתה םוי לכו םיחרוא תסנכה תדימב ןייטצהש

 םלוע היה דחא לכ רשאו ,טעמבש טעמ הלא IND יתאבהש .,םישנאה

 ונתאמ שיא לכ םלוא ,םלוכ תא תולעהל יתורשפאב ןיאו ,ונימב דחוימ

 ונשפנ-קמועב םלוכ םישרשומ ,הנהכו הנהכ דוע ונורכזב םתולעהל לוכי

 .ונברקב המשנה דוע לכ .םלועל ושטשוטי אלו
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 ןייוודנרב .א

 ל''צז םיובנזור דוד 'ר ברה
 היצילג — יקסניהערעֿפ קי'קד קדצ הרומו ב''וש

 עזגמ היה ץ"מוד 'ירא-לאומש 'ר לבוקמה צ"הגה ברה ןב דוד ₪
 היה ,סיטאלז דוד 'ר צ"הרהל דכנו אנרובדנמ לודגה דיגמהמ סחיה

 .השעמל הארוה לעבו םיקסופו ס"שב לודג יקבו הרותב לודגכ עודי

 םינפ רבסב דחאו INN לכ לבקמ oA ,תוירבה לע בוהאו IND דבכנ שיא

 ךרבתהל וילא םיסנכנ ויהו והוצירעהו והובבח דואמ ותליהק ישנא ,תופי

 .ללכה יגינעב ןהו טרפה ינינעב ןה הישותו הצע לבקלו ותכרבמ
 תבש ברע לכ ךלוה היה ומצעב ,תוימורת תודימ לעבו היה תמא שיא

 דיגמ היה םוי-םוי .הוצמ רבד לכל דאמ זירז היה .ןיקת בורעה םא קודבל

 .ותיבל ואבש םירוחבו םיכרבאל םגו םיתב ילעבל שרדמה תיבב רועש

 .לארשי ץראל הקדצ-יפסכ חלושו ףסוא היה דחוימבו הקדצל לודג ןרזפ

 ללפתמ היה םיארונה םימיב הביתה ינפל רבוע היהשכ .שגר לעבו םח ידוהי

 .הלודג תוקיתמבו שפנ תוכפתשהב
 הרש ותב ןתוח ונתוחמלו אזלבמ ק"הרה ר"ומדאל םיברוקמהמ היה

 .ןיטערטס-אקרָאטמ ברה ,עליכמ-לאיחי 'ר צ"הרה ר"ומדאה ,א"לבת

 .(1936) ו"צרת טבש ח"רב בוט םשב רטפנ

 ,בושטידיזמ רעואנגנל יל'עשוהי 'ר קידצה ברה תב ,הרפש תינברה ותגוז

 הרטפנ .םיבוטה הישעמב תינקדצכ תמסרופמ הדיסחו העונצ השא התיה

 .םיכר םידלי השימח הירחא הריאשהו הימי ימדב זומת ח"רב

 הלשמ םידליל התכז אל ,הגייפ תינברה ,דוד 'ר לש הינשה ותגוז

 .תיבב וראשנש םימותיה לש םכונחלו םלודיגל הבל לכב הרסמתה ןכלו

 הצרעהו דובכ הל וריזחה םה ףאו םינטקה םידליב הלפיט הריתי הביחב

 | .הכרעכ

 שאב ופסינ רשא השודקה הליהקה ינב רתי לכ לרוגכ היה הלרוג

 עבראו דיחי ןב היה דוד 'רל .ד"יה .תונושמ תותימ ינימ לכ י"עו םימבו

 .תונב
 הרותה דומילב ךרד ללס ,םכח דימלת היה ,הירא לאומש'ר ונב

 .םינקזו םיריעצ ,םיבר ינפב

 von maw תב .המחלמה ינפל Ty הרטפנ (עשטנח) הנח ,תחא תב

 ,וירוגמ םוקמב ב"ושו ןאיוב ידיסחמ רקבויפל לארשי ר ח"הרהל האושנ התיה

 .הליהקה ינב םע ופסנו תרוכה הלע םהילע ףא .דודו הרפש ,ןבו תב םהלו

 הראשנ ץראב .הליהקה ינב רתי םע האושב התפסנ הל'היח םינוקזה תב

 םוחנ ר ברהל האושנה ,םיכוראו םיבוט םייחל לדבתש ,הרש ,הדיחי תב

 PISA תשרשומו הפינע החפשמ wpm קרב-ינבמ א"טילש ןייוודנרב
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 םיטרפה תא ונלבק םהמו .םישודקה תובאה תרשרשב ךישמהל םילדתשמ

 .וקסניהערעפמ ב"ושה לע

 בושיה תובא

 הפוצה רדהנ ףונ םע ,תיחרזמה איצילגב תיסופיט הרייע תאז התיה

 םהיניב םיבשות םיפלא תרשעכ הב ויה .םיפיה םיטפרקה ירה תולגרמל

 ,םידיקפ ,םירחוס הלא ויה .תיסחי הולשב הב ויחש םידוהי תואמ המכ

 ונתנו םהיפכ עיגי לע ויחש ,םע-יטושפו שדוק ילכ ,םיתב ילעב ,םינמוא

 .תלוזל ורזעו הקדצ

 י"ע םעז תמחב ופסנו ןוגיה סוכ הרבע םהילע םג האושה תפוקתב

 תלמחב וטלמנש םידדוב םידירש דבלמ .ש"מי םהירזועו םיצאנה םיסגלקה

 .הלא םישודקל ןורכזה תלחג לע רומשל םיכירצ םה רשאו םהילע 'ה

 םבורו ודרפנ אל םתומבו םייחב םימיענהו םירקיה איקסניהרפ ידוהי

 .םמד םוקני 'ה -- םשה שודיק לע וגרהנ םלוככ

 VIA ל''צז רנוי PND 'ר ח''הרה ונבס

 אריו םכח דימלת ,םימתו וישעמ לכב דיסח ,וינע ,עונצ ,רשי ידוהי

 .הליפתבו הרותב קוסעל רקוב תונפל םק בושו תוצח הליל לכ ךרע ,םימש

 תעשב ונוגינ תאו רקוב לכ "ךינפל ינא הדומ,, ותרימא תא עומשל

 ויה וירבד .תובבלה תא הטיטרהש תדחוימ היוח התיה -- הרותה דומיל

 לע דחוימבו תוירבה לע בוהאו ץרענ היה .בלל םיסנכנו בלה ןמ םיאצוי

 .םירשימ םכירדהו ודוהמ םהילע ליצאה אבס-תיב .םידכנהו םינבה

 תסנכהל דחוימ רדח הנב ,ומדב העובט התיה םיחרוא תסנכה תדימ

 בוט לש תבותכה תא רבכ ועדי וז הרייע ךרד ורבעש םיחרואו ,םיחרוא

 .דיב הקדצו ל"שא ולצא לבק ינע ךלה לכ .םסרופמה בלה

 הרייעל ואב רשאכ טרפבו םיבושח םיינע םע תעדו לכשהב גהנ אבס

 אתבסהו ורדחל םחקל אבסה זא ,"דכנ,, וא יבר הזיא םימיה םתואב גהנמכ

 חרואה ןעמל שדקוה תיבה לכ .רחא רדחב ןושיל הכלה ,ודגנכ רזע ,ל"ז הנח

 ידוהי תוחכונב תבשה םויו ישיש לילב ויתונחלוש םש ךרוע היהש בושחה

 .הרייעה

 עגפ אלש תוימורת תודימו בוט םש לעב ,ןמאנו דימא רחוס היה אבסה

 םיארונה םימיב ,םיענ הליפת לעב היה הזל ףסונ .םדא םוש בילעה אלו

 ילתוכ -- הליפתב 'ה םש תא ריכזמ היהשכ .תועיבקב הביתה ינפל רבוע היה

 הגגח הרייעה לכשכ םוי ותואב תרדהנ היוח וז התיה .ודער שרדמה-תיב

 תסנכה תיבל םרת ל"ז וניבסש הרות רפס תסנכה ןמזב בושחה ערואמה תא

 .הרייעה לש
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 ל"ז הנח תרמ אתבסה

 ,םיחרוא תסנכהב ןהו רחסמב ןה "ליח תשא,, לש םש אצי הנח אתבסל
 ואבש םיינעהו םיחרואה לכ תא תופיםינפרבסב הלביקו הניכהו החרט איה
 ויתומישמ תא אלמל אבסל הרזע איה שדוק תדרחבו תוצירחב ,התיבל
 .היניעב שדוק היה ויפ אצומ לכו תולענה

 ח''הרה ונירומו וניבא
 ל''צז רנוי והיעשי יר

 הפחיר בל בוט לש קוחצ תב .תוכילה םיענו םינפ תרדה לעב היה
 תסנכה תדימ תא ויבאמ שרי אוה .וידגב לע אצמנ אל בברו ויתפש לע דימת
 .שפנ רמו ךרצנ לכל ונורזפ תקדצב םסרופמו היה עודיו םיחרוא

 תועובק ויה ותיבב ,זיולקב יאבגכו ריעב להקה שארכ שמיש וניבא
 ובסה תותבשב .םיינעל ותלוכי לעמ ןתנ ומצע אוהו הקדצה תופוק לכ
 אלל וראשי ו"ח אמש ששחמ תסנכה יתב לכמ םפסאש ךרד ירבוע ןחלושל
 .תבש תדועס

 הקסה יצע ולבקי ריעה יינעש גאד ,וייח ימיב השעש תוקדצה תובר
 ידימלת לש םהיכרצשו ורבחל םדא ןיב םולש ןיכשהל לדתשה ,תקפסמ

 ותיב ינבל שיגה טבשב ו"ט ימיב ,י"א ןעמל ופסכמ ןתנ .וקפוסי םימכחה

 דחוימ הרומל תרוכשמ םליש ;ןויצל הבהא וניתובלב ררועו י"אמ תוריפ

 .םוקמה ידליל ך"נתו תירבעה הפשה תא דמלל ידכ ,ןימזהש

 שמישו תוקבדבו שגרב ללפתה אוה .ויבאמ שרי םיענה לוקה תא םג
 .םיארונה םימיבו םיגחב ץ"שכ

 תמא רבוד ,רשי ,םייוגה תוברל תוירבה לכ לע שיאה היה ץרענו בוהא

 ,ןידה תרושמ םינפל גהונ ,תוילוגס תודימ לעב ,הרותל םיתע עבוק ,ובבלב

 .םדא לכ לע תוכז דמלמו ושפנ לכב לארשי בהוא ,זלב דיסח

 .םישדח השולשכ הב ההשו רייתכ שדוקה ץראל תולעל הכז 1937 תנשב

 ותחפשמ לכ םע תולעלו הלוגב ויקסע תא לסחל ונוצרב היה ותיבל רזחשכ

 .לארשיל
 הצרפ המחלמה -- "םוקת איה 'ה תצעו שיא בלב תובשחמ תובר,

 .ומולח תא םישגהל הכז אל שיאהו

 ד"יה רנוי הטיא הרש תרמ ונמא

 ךורב 'ר ןואגהל יעיבר רוד -- םימואת לקנרפ ךורב 'רו הוח לש םתב

 םייח יבר ןואגה לש ונתוח ("םעט ךורב,, רפס רבחמ לעב) םימואת לקנרפ

 ,זנאצמ םאטשרבלה

 "וימה התחפשמ יבורקמ ויה (ID דבאב ,ץיבורוה ןוגכ ,איצילג ינבר בור

 הלעבל הרזע .םייליצאה הינפ לע ךוסנ היה השודקו תוכלמ לש דוה ,תסח
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 רנוי ו היעשי 'ר

 (א ,די ילשמ)

 "התיב התנב םישנ תמכח,,

 רנוי הטיא-הרש

 ר ו

a
e
 



 התיה דואמ הרשי השא
 אל ,הכותכ הרב ,רנוי הנח

 -תדמעה הבהא אלו העדי

 -יט המגודל תוריסמב .םינפ

 הלדתשהו היתונבב הלפ

 ןתוא לדגל רשפאה לככ

 .אבבו הזב תראפתלו דובכל

 רטניפ הליצ התב הנימילו הנוי הנח זכרמב

 ןייטשנטרק התב הלאמשלו

 רטוח אצי הז יליצא עזגמ

{winםישעמב ךישמהש  

 -ל הייהנמ ונוזינש ,םיבוט

ptyליצאלו . niaפשמ - 
 -ו הבהא ועפש רנוי תוח

 ,הנדעו רהוז ,תוירבל דסח

 -כה ,תע לכב תוקדצ ושע

 תרזעל ושח ,םיחרוא וסינ

 "ורז וחלש ,ללמואהו ךדה

 רנוי קחצי 'ר תיבל גרבנטור הפיצ .הנענו לבוס לכ קבחל תוע
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 השמישו ,ט"עמלו הרותל םידליה ךוניחבו ירוביצהו ינחורה ודיקפת יולימב

 .התמכחבו היתוכילה םעונב ,התקדצב הידליל תפומ

 ידמ תבש יכרצל ףסכ ןתמ התיה התרטמש הקדצ תפוק הדסי ונמא

 תולילב .רתסב הקדצ תתל תגהונ התיה איה .ריעה יינעל עובשב עובש

 והיעשי 'ר ידלי
 ךורב היתב ,הקבר רנוי והיעשי 'ר ןופ רעדניק

 וא תדלויל -- ריעה הצקל דע ןוזמ יכרצמ םע הידלי תא תחלוש התיה

 .תירירע השאל

 הדמע םינבר תלשוש תבכ םלוא ,םיעדמ םג דמלנש ךכל הגאד ונמא
 ותרחנ הירבד ,ונתרותו ונתבצחמ רוקמ תא חכשנ אל ו"חש רמשמה לע

 .םויה דע דימת-רנ ונל םישמשמ om וניתובלב בטיה

 תורייעב התחפשממ םינבר היצילג ירעב ושמיש המחלמה ץורפ ןמזב

 .דועו pom ,בלסורי ,בובלסינטס קסרובשפ .בורובי

 םהיתודימב -- ונירוהל תומדהל לכונש 'הל םיללפתמ ,הידלי ,ונא

 .תלוזה ןעמל תימצעה םתברקהבו תוימורתה
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 תויחאהו םיחאה

 אל האמטה דיה .השולש קר ונרתונ םהמ ,ונייה תויחאו םיחא העשת

 .המחלמה ץורפ ינפל דוע הצרא ונילע ונא ,ונתוא הגישה

 ,רלטרב קחצי 'ר הלעבו תינקדצהו בלה -תבוט ,הלב ,הריכבה ונתוחא

 םירקיה םהידלי ינשו רלטרב לאפר יבר דיסחה ןב ,ראות הפיו ןירוא רב

 הדירפה תוכרב תא חכשנ אל םלועל -- תרוכה הלע םהילע םג .יבצו עטני

 .הצרא ונתולעב םתולדתשה תאו

 לאפר 'ר PANT ,הליב ותשאו רלטרב קחצי 'ר : ןימימ

 ,הליב יורפ ןוא רעלטערב קחצי 'ר :סטכער ןופ

 לאפר 'ר  רעטַאפ TIN רענאי והיעשי 'ר תב

 אנילָאד PP רעלטערב

 ןהו םירומו םירוה דובכב ןה םהינפל ךלה בוטה םמש -- וניחא רתיו

 .ךר ליגב ועדגנ םלוכ -- תוירבל םתבהאב

 בקעיו תיפוסוליפה היתב ,ינניחה ךורב ,תיחקפה הקבר ,היפיפיה הוח

 .םינוקזה ןב

 תודודהו םידודה

 הנידעו הליצא השא ,וניבא לש הריכבה ותוחא ,הקבר הדודה

 םמוי הרותב הגה ,תונברל תוכימס לעב ,הימולוקמ רגניטא יבצ 'ר הלעבו

 .גילזו השמ ,עטנ :םינב השולש ויה םהלו הלילו

 הדוהי 'ר הלעבו ליח תשא וניבא לש הינשה ותוחא ,יפיצ הדודה

 vow .ןדמלו חקפ ,ןונש oon היה אוה .הלוקסמ ברה ןב גרבנטור יבצ
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 ,םידלי השולש ויה םהל .םינוש םיכוסכסב סרפ לבקל תנמילע אלש ררובכ
 .הבוטו ףסוי ,הקבר :לכש יפירחו םינידע

 ,לארשי-ץראל תולעל היה םייוואמ לכ

 .םתפיאש תא םישגהל וכז אל ךא

 והיעשי 'ר לש וידכנ ,רלטרב יבצו הטני

 .רנאי הטיא-הרשו

 -הרש ןוא ?WAIN והיעשי 'ר ןופ ךעלקינייא

 רעלטערב יבצ ןוא יטנעי ,רענַאי הטיא

 הלעבו שפנ תנידע השא ,וניבא לש תישילשה ותוחא ,לחר הדודה

 .יבצו הנוי םהידלי ינשו בולסינטסמ ןייטשנטרק קיזייא 'ר

 ,רטניפ לדנמ 'ר הלעבו וניבא לש תיעיברה ותוחא ,הליצ הדודה

 םסרופמ ןזח היה אוה .זלבמ יברה תחפשממ ,בלסירובמ חקור תחפשממ

 תעברא םע םלוכ ,דנלוהב םדרטור ריעב ןזחכ שמיש הנורחאלו םלועב

 .םשה שודיק לע וגרהנ םהידלי

 יתמ קר וראשנ תוסחוימו תוראופמ הכ תוחפשממ יכ םילשהל השק

 תאריב םילדתשמ ,לארשיב 'ה ידסחב הטילפל ונרתונש םינבה ,ונאו ,טעמ

 .םהיתוחרואב תכלל ונינב תא דמללו דומלל ,רבעה תונורכז תא תולדל דובכה

 .םייחה רורצב הרורצ םירוהטהו םישודקה לכ לש םתמשנ אהת

 .(רנוי) לקנרפ השמ

 .(רנוי) רלטרב הכלמ

 .(רנוי) ןייטשנרוב רתפא
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 הרובד תורדש / IVI הנוי

 ןייפלרב הדוהי

 יתאב ,בונשורב ישודקל המשנה תורנ ,"רוכזי,, רפס לש ויפד ןי
 .ןייפלרב רב הדוהי יבסל ןורכז רנ קילדהל

 תבגשנה ותומד הרייטצה יניעבו היבא לע תובר יל הרפס ימא

 ידוהי : הפוקת התואב םירחא םיבר לשמ םינוש םניא יאדו ויתורוק .יבס לש
 הנפו ריעה ייחב סאמ ,הפינעה ותחפשמ לא .ןילופל הקירמאמ רזחש ,דימא

 הליחתב ,ותיב תא הנב םש .התוחתפתה תישארב הרייע -- בונשורב לא
 .תונח חתפ ךכ-רחאו תואלקח ינינעב קסע

 ןיאש ותוארבו ,קקזנ חרוא רבוע לכל חותפ היה ,לכה ועדי תאז ,ותיב

 םינצבק םתואל ורצחב דחוימ רדח הנב ,םיקקזנה לכל ותיבב םוקמ יד

 םינורזמו תוטימ ,םיבכשמ רדיס וידי ומב .םיכרדב וענש לרוג-יכושח

 תומיבו ץיקה תומיב גג-תרוקלו המח הטימל שרוד אצמנ דימת .המודכי
 .ףרוח

 ףא םימעפלו ותפמ םהל סרופ ,םיאכדנ םתואב לפטמ היה וידי םצעב

 ,הל הרומת ןיאש האוולה וזש הרורב העידי ךותמ ,ול םיקוקזל ףסכ הוולמ

 .דוע בושל תנמ-לע אלש ריעה תא רקוב םע םיבזוע ויה םיבולע םתוא יכ

 םלועל ,הקיר הטימ התיה אל םלועל .םמוקמ תא םיספותו םיאב ויה םירחא

 .הפגב ןחלושל הבסה החפשמהש ערא אל

 םג חותפ היה ותיב ,יבס ןחלוש לא ובסה םידוהי קרש בושחל םכל לא

 אענצב השע תאז לכ ,תולובג העדי אל וילא םתצרעהש םיניארקואה ,םייוגל

 ,תולגיהל בוטה לש ופוס ךא ,םיבוטה וישעמ לעו ובל תובידנ לע זירכה אלו
 -שודקה לש ומלועב לשוכ םדא תוארל ונתנ אל ובל יכ ועדי םלוכ ,ןכא

 לצא "םיטסירוט , ןינמ שי בוש :םירמוא ויה הרובחב םיצלהו .אוה-ךורב

 .ןינממ רתוי ףא ויה םיתיעל ,ןייפלרב

 הרטשמל ברע םע םדא אבשכו רבדה עדונ תימוקמה הרטשמל םג

 .ורובע םוקמ אצמי קפס ילב םש :ןייפלרבל והוחלש ,הניל םוקמ שקבל

 ףרוח ימיב ,הליל לש ועצמאב ררועתמ ,יבס תא ,ותוארל ינא הלוכי

 םמחל םוקמ אצמ אל םדא ,הרזעל ארוק לוק ,תלדב קפוד לוקשכ םישק

 לא אצוי ,ץוחב ררושה רוקה ףא לע יבסו ...ץוחב אפוק אוהו ויתומצע

 בישהל םח ןוזמ טעמ ול שיגמו בכשמ ול עיצמ ,רוקהו בערה הזמ שיאה

 .וחור
 םילמ לש ןחוכב ןיא םלוא ותלודג תא ראתל תולדה יתולמב יתיסנ

 ,ולוכ םלועהו ,וידכנ ,ונא ונלכש המ ראתל

 ולו ,ונכ לע םלועה דמוע והומכ םיקידצ תוכזב קר :ךכב קפס ןיא

 ,תאזב םחוננ
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 אקסנהרפ ישודק רכזל

 לחר הדירפו םולש 'ר תחפשמ ילוצנמ דיחיו דחאמ םילימ המכ

 .ד"יה םיובנזור

 ,בוטאינזור תביבסב םיטפרקה ילגרל תנכושה הנטקה ריע ,אקסנהר

oyודמשוה םבורש ,תוחפשמ 150 ךרעב ,לודג אל םידוהי ץוביק  

 .תיצנה תפרוטה היחה י"ע

 ,הכאלמ ילעב ,םירחוס ,םינבר ,תובכשה לכמ ןווגמ ידוהי ץוביק

 ,םידוהי םתסו היצנגילטניא

 םבור -- דמולהו דבועה רעונ ,ימינפ יצולח רעונ ,תפומל רעונ
 .האושהמ טלמהלו תולעל קיפסה ףא קלחו ,הצרא הילעל הרשכהב ופתתשה

 .'הל שדוק היה ann לכש ,אקסנהרפ ישודק

 אקסנהרפב תונברב ןהיכ ל"צז ד"בב יכדרמ םהרבא 'ר ג"הרה ,אמגודל

 .ורשוא היה ,םימש-אריו ,וקלחב חמש ,טקשו עונצ ידוהי ,הדמשהל דע

 ןנוחמו הרותב גלפומ םכח דימלת היה ד"בב יכדרמ םהרבא 'ר ברה

 גאד אל ,ריעה תרהטו תורשכ ןעמל ושפנ תא רסמ ,תולענ תודימב

 .תפומל ינחור גיהנמ היה .ותיב ינבלו ומצעל המואמב

 'ר ונב .ל"צז רנוי קחצי 'ר לש הלוגדה החפשמה תא רכוז אל ימ

 יבצ הדוהי 'ר ונתח ,ל"צז רגניטע cay 'ר ג"הרה ונתח ,והיעשי

 םירשי םירחוס ,דחא םוקמב הלודגו הרות -- םינינו םידכנ ,גרבנטור

 .הקדצ ילעבו ןוילע דסחב הליפת ילעב .הנושאר הגירדממ הרות ילעבו

 .םקלח תנמ היה הז הלכ תסנכהו םיחרוא-תסנכה

 אצי -- אכודמ yaw אצי ל"צז רנוי קחצי 'רל בער סנכנש ימ

 .היעב לכל ןורתפ אוצמל היה רשפא ותצעב .חמש

 .יטרפ תסנכ-תיב םג הנב שדח תיב הנבשכ הנקז תעל רנוי קחצי 'ר

 ףתתשה אלש ימ :ורמא ולש תסנכה תיבל הרות רפס תסנכה תגיגח לעו

 .םלועמ החמש האר אל ,וז החמשב

MIAN םוקמב ADD ,הרות 

 רמוש ,םכח-דימלת ,ל"צז םיובנזור ןושמש 'ר ןב םולש 'ר ירומו יבא

 ןוקית ךורעל הליל ידמ םק היה ,הרהטבו השודקב וימי לכ יח תווצמ

 תובידא למס התיה גיטסול לאומש 'ר תב לחר הדירפ יתרומ ימא .תוצח

 any ךוניח תתל םיאנתה לכבו ny לכב הגאד רשא ,ליח תשא ,רשויו

 הדמיל איה .םיקולאב הנומאו הווקת הידליב רידחהל הנוצר לכו ,םידליל

 תארקל אלמ ןוחטבב דועצלו םיעורג יכה םיעגרב שאייתהל אל ונתוא

 .הבהאב לכה לבקלו תואבה
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 לכמו ימאמ יתדרפנשכ ןורחאה עגרה תא ימי ףוס דע חכשא אל

 יתבזע ,1940 ,ק"פל ש"ת תנשב תוכוס מ"הוחד 'א םויב היה הז ,החפשמה

 ,םודא אבצב תרשל יתחקלנו ,יתלדגו יתדלונ הב ,ריעה תא ,תיבה תא
 .ןאפי לובג לע

 לכו יתויחאו יחא לשו יבא לש יכבה .ידמל השק התיה הדירפה

 תא יתבזעש ןושארה ידוהיה ריעצה יתייה ,בלה תא ערק יתוא םיבבוסה

 ליזהל ילבמ םולשל הכרבבו הקישנב ינממ הדרפנ המכחה ימא קר .ריעה

 יתלוכי יב הרידחהש הנומאה תוכזבו ,רעצ יל םורגל אל ידכב ,העמד

 דעו תיבה תא יתבזע זאמ יכרדב יל ודמעש םילושכמה לכ תא רובעל

 םולש 'ר 'פשמל הלוגדו הפינע החפשמל דיחיה טילפל ראשהלו ,םולה

 םידכנהו תונבהו םינבה םע דחיב םורמל ולעש ,םיובנזור לחר הדירפו

 .האושה ןמזב

 .חצנל ךורב םרכז אהי

 אלפנ ידוהי לש אמגוד דוע

 ,אקסניהרפב ב"וש ,ל"צז םיובנזור בייל אומש ר"ב דוד 'ר ידוד

 ותיבש ירחא הנשל ונילצא רוגל רבע .תלוזב עגפ אל םלועמש ,רומג קידצ

 דאמ יתייה .ותא ןושיל יתוא ןימזה ידודו םינש 10 ןבכ יתייה .ףרשנ

 ,תוצח ןוקית תליפת תא ךורעל םק ידוד היה הלילה תוצחב .רשואמ

 ישאר לע ףטלמו ילא שגינ אוהו ,וב ןנובתמו בכוש יתררועתה ינאו

 .רקובה VR דע ארובה תדובעל בשייתמו * ידלי ,ןשית, :רמאו

 לע תולעהל לגוסמ ינניאו ומצע ינפב םלוע אקסנהרפב ידוהי לכ

 .םה םיבר יכ םהיתולוגס תא ריינה

 .היתשו לכוא רמוחו לקו ,הניל םוקמ אוצמל היה רשפא תיב לכב

 אקסניהרפב תודסומ

 שדחהו (שרדמה ma עטלא (ONT ןשיה תסנכה-תיב :תסנכה-יתב

 רנוי קחצי 'ר לש יטרפה תסנכה תיב ,זיולקה ,(שרדמה תיב עיינ סאד)

 .םייטרפ םינינמ דועו

 דמלמה ,הרות דומלת ,זיולקה י"ע םיחרוא תסנכהל דחוימ תיב

pnwינרכוז .בדאמ לחה ונדמל ולצא .ןמדירפ לבייפ 'ר היה רתויב  

 ,שמוח דמלל יתלחתהו םינש שמח יל ואלמשכ ייחב תרשואמה תבשה תא

 האלפנה השרדה תא ,יתוא ןוחבל אב דמלמהו הפי הגיגח וכרע תבשב

 תונעל יתעדיש תרשואמ התיה החפשמה לכו "?ילגנוי וטסנרעל סאוו"

 'ר לצא דומלל יתרבע זאמ .ןמדירפ לבייפ 'ר לש תולאשה לכ לע הפי
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 ולצא .לופנרטמ רדלו השמ 'ר לצא ,עשת ליגב ,ךכ רחאו רסיז ףסוי
 .ארמגו י"שר ונדמל רבכ

 ונדמל ובו ריעה זכרמב יתלשממ רפס תיב םג םייק היה אקסניהרפב

 םוי ,רדחב בוש ונדמל ברעה תועשל דעו םירהצה רחא ,םויה תוצחמ
 םע רדחה ןמ םירזוח ונייה ףרוחב .רתויב שודג אופיא היה םידומילה
 ובו רוח OY המדא חופת םינפב ,ןוטרקמ יושע ,"אקסנהרפ תרצותמ" סנפ

 .ךרדה תא ריאהל רנ ץוענ

 ויה ובו "ידוהי תוברת תיב" .אלפנ דסומ םייק היה אקסנהרפב

 תוגצה וב םינגראמ ויה םעפ ידמ .תוינויצה תוגלפמה לכ תוזכורמ

 אקסנהרפל םיאב ויה תובורק םיתעל .םיקקזנל עויסל שדוק התיה ןתרטמש

 ,תוברתה תיבב םהירבד תא ואשנ םה ףאו .תונוש תוגלפממ םימאונ

 .רודיב-יברעל זכרמכ תוברתה ma שמש nxt דבלמ

 אקסניהרפב עובשה תומי

 םירחוסה ךא ,ליגרה ימוי םויה םלולסמל םיבש םייחה !ןושאר םוי

 .היסנכה ינומעפ ולצלצ ינשה דצה ןמ יכ םהיתויונח תא םיחתופ םניא

 .םירצונל שדוקמה החונמה םוי

 הריכמה .ריעב העונת השגרוה אלו טעמכ םירהצה רחא תועש דע

 תלדב תוינק תושענ ויה םירהצה רחא תועשב קר ,השעמל הרוסא התיה

 .רטושה לש תוחוקפה ויניע תורמל תירוחא

 תקקוש ריעה התיה תומדקומה רקובה תועשמ .קוש םוי :ינש םוי

 הרוחס םע תולגע ומרז הביבסה לכמו החוורל תוחותפ ויה תויונחה .םייח

 הרוחסה ביט לע וקמחתהו ונד םירחוסו םינוק .םיגוסה לכמ תנווגמ

 שיא חכש אל הלומהה תורמל ךא .והנשמל ןכודמ ורבעו .הריכמהו

 .תסנכה תיבל ברעו רקוב תכלל אקסניהרפב

 ,לומתאה םוי לש שערה רחאל ,עוגר ,יסחי טקש םוי :ישילש םוי

 .ליגרו יתרגש םוי

 םמוי .תרחמה םויב ךרעייש קושל תוננוכתה לש םוי :יעיבר םוי

 תארקל אקסנהרפב ראשהל וא הבדנב תוכזל ,קוחרמ אובל םיינע לש

 .תבשה

py ותויה תאפמ ינש םויל ולש יווהב ליבקמה op ישימח: op 
 ןאוס ךא .קוש  any.הבורקה תבשה ללגב

 ןיכהל החרטו הלמעש תיבה תרקע הנומתב דבכנ םוקמ הספת ןאכ

 .םייתרוסמה תבשה ימעטטמ תא

 תרקע .המינפ תיבלו תוימוקמ תוינקל המצמטצה העונתה :ישיש םוי

 םיתבה .תבשל היתונכהו המוי תדובע תא רהמ םייסל הלדתשה תיבה

 םידליה .ריואה תא ואלמו הזב הז וברעתה הפאמו ןימח ,םיגדה חירו וקונ

 וכלה -- תורנה וקלדוהו שמשה התנפשכ .גח ידגבב םישובל רבכ ויה
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 "ידוד הכל" תליפתב תבשה ינפ תא לבקל תסנכה-תיבל ףטהו םירבגה

 רישלו ןייה לע שדקל ותחפשמלו ותיבל שיא םירזוח ויה הליפתה םותבו

 לכמ תולעתהו הדיחיה המשנה לש חורה תוממורתה ךות הדועסב תורימז

 הקיתע תחא הרמזל וגזמתה תיב לכמ ועמשנש תבשה תורימז ,םויה יישק

 אקסניהרפ יהוז .הכלמה תבש לש הריוא ,ריעה לע הדרי החונמ לש הריואו

 הישנאב ,התוטשפב ,םלוכל העודי התיהש יפכ אקסניהרפ ,עובשה תומי לש
 .םהיתוכילה םעונו םירשיה

 אוהו םלועל גפ אל יווה ותוא לש ומעט ךא ,זאמ ופלח םימי הברה

 .חצנל ראשי ךכו התוא םירכוזה לכ בלב םייקו יח

 ילע היה בותכ הז רפסב םיארקנה םירבדה ןמ רתוי הברה יאדו

 = תעירפ םישגהל לכואש can ימ לבא .שעמהו חורה יקנע לש םהייח ילילג

 !? אקסניהרפ ישודקל בוח

 .ןמא לארשי לכלו ונל דומעת םתוכז

 .ולש יאבגהו בוכלובמ ר"ומדאה OV קחצי 'ר ויבאו רענאי היעשי 'ר :ןימימ
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 אבא תיב רואנגנל הדוהי

 -- םימש אריו יתד ידוהי היה ,םולשה וילע רואנגנל לארשי ,יב

 םיחרוא אלמ היה ונתיבו ,םיחרוא סינכמכ עודי ,םכח דימלת

 .תורחא תורייעמ םינבר חראמ אבא היה תבש תולילב .הפל הפמ

 םג אלא ,אבא היה םכח דימלת קר אל .אבא תיבב תבשה תא ובביח םינבר
 .םיהולאב ותנומא חכב ול ןתינ ץמואו ,בל ץימא

 הפירש תסנכה תיבב הצרפ -- חספ לש ןורחא םוי -- 1931 תנשב

 ירפס רפסמ ליצהו רעובה תסנכה תיבל סנכנ -- םוקמל שח אבא .הלודג

 דבכתנ תסנכה תיבב .הרייעה לש םיירוביצה םייחב הרועמ היה אבא .הרות

 םיארונה םימיב רפושב העיקתב ,םירופב רתסא תליגמ תאירקב ,דימת ,אבא

 .ליעפ קלח חקול היה הרות תחמשב םגו

 התיה .הרייעב תלבוקמ ןכ םג התיה ,םולשה הילע ,הדיירפ ,ימא

 התנפתנ ,הלועמ תיב תרקעו םידלי הנומשל םא התויה ףא לע .תינקדצ

 .םילוחלו םיכרצנל רוזעל
 ןוגרא לע הנמנ .בהלנ ינויצו ליכשמ היה רוכבה-- חאה ,עשוהי

 יכדרמ ןמזואה ,השמ לגיפש ,טדנב לגיפש םע דחי אוה .הרייעב היהש ינויצ

 .ינויצה ןוגראה שארב ודמע --

 :םולשה םהילע -- םיחאה רתי

 ויה -- הגיפ תוחאה ןכו הל'הקחצי ,םינוקזה ןבו ,יבצ ,ידג ,דוד ,המלש

 .ויקוסיעל דחא לכ םינותנ

 היינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל םישדח 3 ,1941 תנשב םהמ יתדרפנ

 .דוע םיתיאר אל זאמ .םודאה אבצב יתתרש .הינמרג ןיבו היסור ןיב
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 בוינשורב ,וקסניהרפ ,בוטאינזוו :וניתולהק תא 1
 ולבוהש ;וחצונש ןהינב תא ;וקחמנשו ובוחנש בו'צירובסו
 תואמט םיידיב םמד ךפשנו סדובכ ללוחש ; תומ-תונורקב חבטל
 YA שודיק לע --

 קיחמ ולזגנש םיווהט ינב םירוהט ,םידלה תא 1

 םיקנויו םיללוע ;תונושמ תותימב ותמוהו ופוענ ,םהיווהמ

 - תוירזכא םיידיב םביאב םהייח ופטקנו ריק ינבא לא וצפנש

 .םשה שודיק לע
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 קנעדנַא םעד ןקיבייארַאּפ וצ

Bsרענערַאוועג-בורח רעד ןופ  

 הליהק רעשידיי :

 וואט אינזא ר
 הביבס pr וווינשארב ,אקסניהערעפ





 רעלדירפ הירכז

 ?NA NIT רעזדנוא

 -ינשרַאפ רעד ןופ קנעדנַא םוצ ךוב-רוכזי רעזדנו

 ךיז טקיטיונ ווָאטַאינזָאר ןיא הליהק רעשידיי רענעט

 זיא סע .ןעגנורעלקרעד ןוא תומדקה ןייק ןיא טשינ

 רַאפ ןלעטש ןענַאק רימ עכלעוו ,הבצמ עקיצנייא יד

 םעד ןעקנורטעגסיוא טָאה סָאװ ,לטעטש רעזדנוא ןופ םישודק יד

 עקידעבעל ןַארַאפ ךָאנ ןענעז סע ןמז לכ .ָאנד ןזיב הלערתה סוכ

 עכעלגעמ עלַא ןעלמַאזוצפיוא בוח רעטסקילייה רעזדנוא זיא ,תודע

 זגעוו ןליפ PX yo VM ,ןעקנעדעג רימ סָאװ ,ץלא ,ןלַאירעטַאמ

 .לטעטש רעזדנוא

 טריזינאגרַא זיא סע יוזא יוו ןענאמרעד רָאנ PR ליוו אד

 יוו DX בוטאינזור יאצוי ןוגריא רעד ,דנַאברַאפ רעזדנוא ןרָאװעג

 םעד ןבעגוצסיורַא קנַאדעג רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא סע יוזא

 .הליהק רעזדנוא ןופ קנעדנא םעד טעמדיוועג ןורכזה רפס

ONTןעוועג זיא  PXהמחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןרָאי יד , 

whהילע-ןסַאמ עסיורג ַא טמָארטשעג טָאה ןליופ ןופ  TKסע  

 זיא ייז WY .וואטַאינזאר ןופ םילוע עטשרע יד ןעמוקעג ןענעז

 ןעזעג לָאמ עטצעל סאד באה px ןכלעוו ,רבח ןיימ ןעוועג ךיוא

 -תיב ןופ רימ וצ ןעמוקעג רע זיא טציא .קירוצ רָאי קיסיירד טימ

 ןפיט טימ טשימעג דיירפ עסיורג ַא ןעוועג זיא סע .הפיח ןיא םילוע

 ND ןעגנורענירעד יד ןרָאװעג טקעוועגפיוא ןענעז סע .רעיורט

 עכלעוו ,ערעייט ןוא עטנעַאנ ערעזדנוא pp ןטלַאטשעג יד ,לֶאמא

 .ןעמוקעגמוא םאזיורג ױזַא ןענעז

DXגנַאל טשינ טשרע , vInעכעלטע  AN?קירוצ  TANTךָאנ רימ  

 ,גרָאז ןוא טפַאשביל רעמערַאװ טימ לופ ,ןסורג עקידעבעל ןגורקעג

 ! טיוט .ןרָאװעג טמוטשראפ ץלַא זיא טנייה ןוא

 ,רעטסעווש ,ןרעטלע ערעזדנוא ןעמוקעגמוא םָאזיורג ןענעז סע

 -וצ עשיניַארקוא ערעייז ןוא סיצאנ יד .םירבח ןוא טניירפ ,רעדירב

 -נוא .ךעלעפוע ,רעדניק עגנוי ןייק טניושעג טשינ ןבאה רעפלעה

 קידארומ א PK ןראוועג טלדנַאוורַאפ לָאמַאטימ זיא לטעטש רעזד

 -סיורָא טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןענַָאוונופ ,זיוה-טכעש

 .טייהרעקידעבעל ךיז ןעמוקַאבוצ

 טגיל סָאװ ,בוח רעסיורג רעד ןראוועג רָאלק זיא רימ רַאפ
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 ןעניפעג סָאװ ,ווָאטַאינזָאר YD עקידנעמַאטשּפָא ,עלַא TINK ףיוא
 ,טלעוו רעד רָאג ןיא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןוא לארשי ןיא ךיז

 -עג ןבָאה OST ,ןדיי YOR יד ,םישודק ערעזדנוא ןקיבייאראפ וצ

 -עב א טפנוקוצ רעד ןיא ןעז וצ טפָאהעג DR ווָאטַאינזָאר PR טבעל

 .טבעלרעד טשינ סע ןבָאה ןוא ,ןבעל רענעש ןוא רעקיאור ,רעס

 ערעזדנוא טימ טנגעגַאב ךיז ךיא בָאה גָאט ןרעדנַא ןפיוא
 יז ANT PR .גרעבנטָאר קיזייא PR לעגיפש לאומש :טײלסדנַאל

 -ַאמ ןרעווש םעד ןגעוו ךיוא ןוא םילוע עטשרע יד ןגעוו טלייצרעד

 רָאלק זיא TINK רַאפ .ךיז ןעניפעג ייז ןכלעוו ןיא ,בצמ ןלעירעט

 -סנַאניפ ןריזינַאגרָא וצ זיא העש רעד ןופ טָאבעג רעד IX ,ןעוועג

 טימ זיא AIAN ןיימ ןיא .סיפ יד ףיוא ייז ןלעטש pe non עלעי

MYםוקפיונוצ ערטשרע רעד ןעמוקעגרַאּפ רעטעפש געט  PDַא  

 -טנַא זיא יוזא ןוא טיילסדנַאל רעװָאטַאינזָאר עפורג רערעסערו

 .לארשי ןיא בוטאינזור יאצוי ןוגריא רעד ןענַאטש

 np טײלסדנַאל עלא וצ ןעגנודַאלנייא טקישעגסיורַא ןבָאה רימ

 .וואשטיראווס PR וווינשַארב ND ,קסניהערעפ PR ווָאטַאינזָאר

 DIX OST עסערפ רעד PK WK ןדלָאמעג רימ ןבָאה קיטייצכיילג

 סָאװ ,גנולמַאזרַאפ רעניימעגלַא רעטשרע רעד PD ןימרעט םעד ןוא

 .ןפורעג ןבָאה רימ

 לָאמ ןטשרע oy .ךעלרעייפ ayer ךרוד זיא גנולמַאזרַאפ יד

 -ַאינזָאר ןופ טײלסדנַאל YOR ןפַארטעגפיונוצ ךיז לארשי PK ןבָאה

 סָאװ ,םילוע עיינ יד ןוא םיקיתוו יד ,טנעגעג רעד ןופ ןוא וואט

 ןבָאה DX ןבעל רעייז ןיא סמונהיג ענעדישרַאפ טכַאמעגכרוד ןבָאה

 .לארשי תנידמ ןיא טנגעגַאב טציא ךיז

 סע NK גנורעטנענרעד עטקרַאטשרַאפ ַא ןפַאשעג PT טָאה סע

 -סדנַאל יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב ערעגנע ןדנובעגנָא ןרָאװעג ןענעז

 ,ןעזעג טשינ PT ןרָאי רעקילדנעצ Mw ןבָאה סָאװ ןשטנעמ טייל

 TX טשוקעג ,ךיז ןעמונעגמורַא ,ךיז ףיוא ןלַאפעגפיורַא טציא ןענעז

 .טנייוועג

 .קיטייוו ןופ ןוא דיירפ ןופ ןייוועג ַא ןעוועג זיא סָאד

 -נעב טימ טעטימָאק ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא טלַאמעד זיא סע

 -רַאפ םענעפַאשעג-יינ ןטימ ןריפנָא לָאז סָאװ ,שארב ץרָאווש טעד

 ANT“ וצ עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה טעטימָאק רעד .דנַאב

 -נוא ןופ ףור ןדעי ףיוא טיירגעגוצ ןייז וצ ידכ ,ןעלטימ-טלעג ןעל

 ,קנַאדעג ןיא טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה רימ .ףליה ךָאנ רעדירב ערעזד

 ,טיוט ND INV ND עטעװעטַארעגּפָא ןפורּפָא ךָאנ ךיז ןלעוו סע זַא

 WS DX גנונערברַאפ ןופ

 -סױרַא ךיז טָאה סָאװ ,עסַאק-דסח-תלימג א ןפַאשעג ןבָאה רימ
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 עיינ ןפלאהעג טָאה ןוגריא רעזדנוא .ךעלצונ רעייז ראפ ןזיוועג
 .ג .ד .א טעברַא ,תוריד ןעמוקַאב םייב ,ךיז ןענעדרַאנייא םייב םילוע

 ןבָאה דנַאלסיוא ןיא טײלסדנַאל ערעזדנוא ND ףליה רעד טימ
WNרעדילגטימ יד .עסַאק רעזדנוא ןופ דנָאפ םעד טרעסערגרַאפ  

 ףליה וצ ןעמוק וצ ןעוועג טיירג קידנעטש ןענעז טעטימָאק םענופ
 .טקיטיונעג ריא PX ךיז טָאה ONT ,ןדעי

yA Wnםעד  PP payנעמוקפיונוצ ,םישודק ערעזדנוא - 
 רָאנ גָאט-רָאי ןטמיטשַאב PR הרכזא רעד ףיוא רָאי סעדעי ךיז קיד
 .םישודק ערעזדנוא

 ןיא ןלעטשפיוא ןטימ ןרָאװעג ןוטעגּפָא זיא טעברַא עקיטכיוו ַא

 רעזדנוא ןופ םישודק יד רַאפ הבצמ יד םילשורי PK םישודקה רעי

 זגעוו ןובשח ַא ןבעגעגּפָא ךיז רימ ןבָאה קיטייצכיילג רעבָא ,לטעטש

 סָאד ,ךוב-רוכזי ַא ןבעגסױרַא ןופ טייקיטכיוו רערעיוהעגמוא רעד

 ,וָאטַאינזָאר ןופ טמַאטש רעכלעוו ,דיי רעדעי ONT ,קרעוו עקילייה

 -נא ייב ןעמענפיוא רעדָא ןביירשרַאפ TOR ,טנַאה ַא ןגיילוצ ףראד

 WOR ,סעדנעגעל ,ןדָאזיּפע ,ןעגנוריסַאּפ PX ןטקַאפ ,תונורכז ערעד
 וצ ,ןדיי רעװַאטַאינזָאר WW ,ָאטַאינזָאר WW תוכייש א טָאה סָאװ
 .וָאטַאינזָאר ןיא ןבעל שידיי

 זדנוא ףיוא טגיל סע זַא ,ןובשח ַא ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה רימ

 -ארט רעד ןלָאצַאב ןזומ רימ ןכלעוו ,בוח רעקילייה ןוא רעסיורג ַא

 ןבָאה Wn רעכלעוו טימ ,הדע רעװָאטַאינזָאר רענעטינשרַאפ-שיג

 -עג PR pr טלגנַארעג ,טמולחעג ,ןטילעג NX טבעלעג ןעמַאזוצ
 .ןבעל רעסעב ַא וצ ,ןטייצ ערעסעב וצ טבערטש

 עלא טגנערטשעגנָא רימ ןבָאה לכ םדוק .ןוטעג רימ TANT יוזא

 PR ןבעגסיורַא ןראפ עזַאב עלעירעטַאמ יד ןפַאש וצ ידכ ,תוחוכ

 -עג זיא סיורג .ךייא רַאפ טציא ןעגנערב רימ סָאװ ,ךוב סָאד קורד

 טיילסדנאל ערעזדנוא PD ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ ,ףליה יד ןעוו

PRעילַארטסױא ןוא עיגלעב ,עקירעמַא . 

 לָאז ךוב-רוכזי רעװָאטַאינזָאר ONT IX ,ץלַא ןוטעג ןבָאה רימ

 -יטעטסע ץלַא ,טלַאהניא TT ןיא רעלופטרעוו NK רעכייר ץלַא ןייז

 IND רעכעלרעסיוא ןייז ןיא רעש

 רעבָא טָאה סע .םערַא TK ןיילק ןעוועג זיא לטעטש רעזדנוא
 טייקשידיי עטעוועדנופעגנייא ,רעגייטש-סנבעל ןכייר ַא טגָאמרַאפ

 -נוה ווָאטַאינזָאר PR טניווועג TINT ןדיי .סעיצידַארט עשידיי ןוא

 ןוא תוריזג ,םייוניע ןוא תוינערופ ןענַאטשעגסיוא ,ןרָאי רעטרעד

 .ןעלצרַאוו עפיט ןגָאלשעג ייז ןבָאה NT ןוא ,תופידר

PXירעטקַארַאכ ןעמ סָאװ טימ ץלַא ןעוועג זיא ווָאטַאינזָאר - 

 עטנַאסערעטניא טגָאמרַאפ טָאה לטעטש רעזדנוא .ןבעל שידיי טריז
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 -מול ןופ ןטלַאטשעג ענייש ןוא ןשטנעמ-סקלַאּפ עטנוזעג ןופ ןפיט
 ןגעוו ןלייצרעד וצ ךס א ןַארַאפ זיא סע .םיליכשמ DX םידיסח ,םיד
 א ןלעטשפיוא ,ןקיבייארַאפ וצ ייז טימַאב PT ןבָאה רימ ןוא ייז
 .ןסעגרַאפ טשינ לָאמניײק ןלעוו רימ עכלעוו ,עלַא יד רַאפ הבצמ

ONTוָאטַאינזָאר לטעטש טקיליטרַאפ רעזדנוא רַאפ רימ ןעוט . 
 יב רימ ןעייטש טנעה ענעכָארברַאפ PK פעק ענעגיובעג טימ

 רעשידיי רענעמוקעגמוא רעזדנוא ראפ לָאמקנעד םענעדיישַאב םעד

 -רעד יד ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד טימ ךיז ןקינייארַאפ רימ .הליהק

 .םישודק עטעדרַאמ
  Sanןיחכתשמ אלו ןידבאד לע !

 ,תורוד-ירודל גנונאמרעד עקידנעטש א ןייז ךוב-רוכזי סאד לָאז
 NS לגיפש א ןוא טנעמוקַאד ַא ךוב ןקיזָאד ןיא ןעז dyn עכלעוו
 .ָאטשינ AYN זיא סָאװ ,ןבעל-רעגייטש ךייר א

 AND“ טשינ רפס WNT ןופ ףיוא טייג סָאװ ,יירשעג ONT לָאז

 .תורוד-ירוד זיב ןענָאמ וצ ןרעהפיוא טשינ ןוא ןרעוו טליטש

 רעלדירפ הירכז

 1971 א"לשת הרכזא ייב דעו רעד

 ןימינב ןזח רעד ,ץרַאװש טעדנעב ,יורפ ןייז ןוא ל"ז רעגרעב רתלא ר"ד .סקניל ןופ

 .ןרעטש יכדרמ ןוא גרעברעיוז-רהז רה הדוהי ,רעלדירפ הירכז ,רעגנוא
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 .(לאמשמ) ראודה תיבו יממעה רפס תיב

 .טסַאּפ יד -- סקניל .לושסקלַאפ רעד ןופ עדייבעג יד
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 לטעטש ןופ



 ץקה אב

 "רחסה ןואשו םידיריה שער ,הרייעה ייח .ורבעדופלח
 דיל םילכורהו תוינרגתה תלומה הככש ,בוטאינזורב רכמ
 -מוע םיבערו םיממוש .תונוש תורוחסמ תורוחס םע םהינכוד
 .תואטמיפה תובוחרה םיד

 .הנורחאה םכררב וכלה וידחי ןקזו ףט

 ,בוטאינורב תסנכה mse הליפתה לוק עקבי דוע אל

 "תיב ישבוחו רדחה יקדרד ןוגינ היתובוחרב עמשיי דוע אל
 .הלואגהו חישמה תומי לע הב רפוסי דוע אל ,שרדמה

 .ידוהיח היפואמ הקיר ,הידוהומ הקיר ,ונתרייע איה הקיר

 םותיה תקעז תא וקעזי םימליאה םיתבה תוריק קר

 .הינוב-הינב הל ודבאש ,תישרוש תידוהי הרייע לש לוכשהו

 ,םדב עבוטו ךנחנ לכה

 Ans ודוע םדח קר

 ת כר ע מ ה
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 | קַאװטול דוד-השמ |

 ןראי עניימ

 וואעאינזאר ןיא

 לעוו ,םיעבשל בורק ,ריע ןב רעװָאטַאינזָאר א ,ןטקה ינ

Trרעייטשוצ א ,תונורכז עניימ ןבעגוצרעביא ןעימַאב  

 יד רכזל ןרעוו ןבעגעגסיורַא ףרַאד סָאוו ,ןוב-רוכזי סוצ

 DN ,ןדיי ערעייט YN עטוג יד ,לטעטש רעזדנוא ןופ סישודק

 ןעמענמורַא ןלעוו ןראומעמ יד .םשה שודק לע ןעמוקעגמוא ןענעז

 םישוח עניימ טניז ,ןרָא-רעדניק עטסירפ עניימ ןופ טייצ יד

JANAקירעהעג יוו ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא  AND PN JINאטשרַאפ - 

 ךיוא ןיוש ןעק ,ףאשאב-טלעוו (DON וצ ןיוש רעהעג ךיא IN ,ןענ

 זיב ,ןיירַא טלעוו רעד PN ןגָאזניירַא יוזא טַאלג ןוא תועד ןגָאז

 וָאטַאינזָאו טזָאלרַאפ ANN TN ןעוו ,1932 טסוגיוא טייצ רעד

 "עג עקידרעטעפש יד .עקירעמַא ,דנאל םענעדלָאג םוצ (AVI ןפיוא

 ןבעגרעביא ךייא טעוו ןוא טָאה רעלטיה ןברוח םוצ זיב ןשינעעש

 סעד ןבָאה סָאוו ,ריע ינב ערעדנַא ךיוא יוו ,היעשי רעדורב ןיימ

 .טבעלעגרעביא םיסנ עסיורג טימ ןוא טכַאמעגטימ ןברוח

 בייהנָא רעד

RODINטייוו טשינ עיצילַאג-חרזמ ןיא טגיל  PDרַאקדחרזמ יד - 

 WIT“ עיצנַאטס-ןַאב רעד ןופ מ"ק 74 ,לטעטש קיטייז א ,גרעב ןטַאּפ

 -יילק ַא ,וָאװַאלסינַאטס--ירטס עיניליזַאב רעד ףיוא ,עציווַאכערק--ווַאט

 טרַאד ןסילפ סע .עּפַאמ רעד ףיוא ןעוועג טשינ וליפא זיא ON ,טקנוּפ רענ

onyַאבוד ןוא אוושטעשט : ךעלכייט . 

 .סעיסרעוו ייווצ ןַארַאפ ןענעז ווָאטַאינזָאר WR ןגעוו

 AND“ זיא ,קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ,ןטייצרַאפ : ױזַא טייג ענייַא

 !סָאװרַאפ .לטעטש םענופ ןשטנעמ יד ףיוא הטיחש עסיורג ַא ןעמוקעג

 ערעייז ןגעק טעוועטנובעג ךיז םירעיופ עטפַאלקשרַאפ יד ןבָאה רשפא

 ןעמ ONT ראפרעד ןוא ,המודכו ןפַארג ,ןטשריפ ,ןטַאנגַאמ יד ,רעקירדאב

 זיא ,אינזער שיניארקוא ףיוא טסייה סָאװ ,הטיחש א טכַאמעג ייז ףיוא

 .וָאטַאינזָאר טזיירגרַאפ ןעמוקעגסיורַא ןופרעד

 רעד רעביא TW ,ןטייצ יד ןופ PIN טמַאטש עיסרעוו עטייווצ יד

 יד טפַאלקשרַאפ TN םיצירפ יד טשרעהעג TINT טנעגעגמוא TR טַאטש
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 ןוא וַאטַאינזָאר ףַארג רעד ןעוועג זיא םיצירפ יד PD WINX .םירעיופ

 .וָאטַאינזַאר ןעמַאנ סעיבַארכ םעד ןעמונעגרעביא ONT טָאטש יד

 TINT טנגעגמוא ןוא ווָאטַאינזָאר רעביא רעשרעה יד זַא ,ןזייוואב ןַארַאפ
 -רַאפ ַא סלַא טנידעג ONT ךייט רעד .םינכש ערעייז wen תומחלמ טריפעג

 -טכירעג ONT .םיצירפ ערעדנַא דצמ ףירגנָא IN ןגעק טקעיבָא-סגנוקידייט

 עיצאוורעסבַא סלַא םערוט א טימ סָאלש-גנוטסעפ ַא יוו טיובעג זיא זיוה

 גראב רעד ךיוא יוו ,טייטש טכירעג ONT ןכלעוו PIN ,גרַאב רעד ; טקנופ

 ,עבלעז סָאד ןזייוואב PUN TON PR טריפ ON רעביאנגעק

 זיא עכלעוו ,עיצילַאג ץנַאג רעביא טשרעהעג ONT ןרַאגנוא-ךיירטסע

PRדנַאלסור ןטכַאמסיורג יד ןשיווצ הקולח רעד תעב ןרָאװעג טלייטעגוצ , 

 -סלָאּפ רָאיבזַאר , ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב שירָאטסיה ,ךיירטסע TN ןסיירפ

 ךיירטסע טָאה טשרעוצ .1772--1793 ןרָאי יד ןשיווצ ,(גנולייטעצ) "יק

 ,עיצילַאג חרזמ --- 1793 PR ךַאנרעד ןוא (1772) עיצילַאג-ברעמ ןעמוקַאב

PRקיטילָאּפ-ןרעסיוא רעד וצ טסַארטנַאק  TDעכלעוו ,רעגרובסבַאה יד  

 -אטירעט עדמערפ ןריסקענַא TIN ןעמענרַאפ ,ןּפַאכרַאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא

 עריא ,עלַארעביל א רעייז ןעוועג קיטילָאּפ עכעלרעניא PN זיא ,סעיר
 ןוא עסַאר ןופ דיישרעטנוא ןָא ,ןטייהיירפ עלַא ןופ ןסָאנעג ןבָאה רעגריב

 רעגרובסבַאה רעד ךיירטסע PNR טייצ רענעי I ONT טשרעהעג .עיצַאנ

 -עג ,דסח ךלמ ןפורעג םיא ןבָאה ןדיי .רעטשרע רעד ףעזַאי ץנַארפ רעזייק

 .דנַאל ןיא רעגריב עלַא wa טבילַאב ןזעוו

 ןופ גנורעקלעפַאב יד טָאה טייקירעהעגנָא רעשיטילַאּפ רעד טיול

 רעטנוא .םילוגלג עכעלטע טכַאמעגטימ םכותב ןדיי ןוא עיצילַאג חרזמ

 עלַא TID ןסָאנעג ןדיי TANT ףעזָאי ץנַארפ רעזייק ןופ טפַאשרעה רעד
 -פעשַאב ןעוועג ןענעז ןדיי .ךיילגוצ רעגריב עלַא טימ טייהיירפ ןוא טכער

 ןש'הכולמ pp ןגייוצ עלַא ןוא ןטלַאטשנַא-סגנוריגער YON PN טקיט

 -מאאב עשידיי ,רעטכיר עשידיי ןעוועג ןענעז סע .עירטסודניא ןוא לדנַאה

 -טעטיסרעווינוא ךיוא יוו ןלושלטימ PR ןוא -סקלָאפ ןיא רערעל ןוא ,עט
 טלייוועג ןבָאה ןדיי .רעטילימ PN ןעגנַאר YON TD ןריציפָא ; ןרָאסעּפַארּפ

 .ןיוו ןיא טנעמַאלרַאּפ םוצ ןטַאטוּפעד ערעייז

 TN רעניִארקוא ,ןקַאילַאּפ ןשיווצ עיצילַאג-חרזמ PR ןדיי ןבָאה טבעלעג

 -- שטילַאה ON רעמיַארַאק ךיוא עיצילַאג PN WARN טבעלעג .ןשטייד

 ןעוועג ןקַאילַאּפ יד ןענעז עיצילַאג ןיא .ןדַאמָאנ ןוא רענייגיצ ,רענעמרַא

 ןזעוועג זיא עיצילַאג ןופ סוטַאטס רעלַאגעל רעד .טעטיראיאמ רעד ןיא

 mobo pp לָארטנַאק רעד רעטנוא גנוטלַאװרַאפטסבלעז ,עימָאנָאטיוא

 -שי יאנוש ,ןקַאילַאּפ יד טשרעהעג עיצילַאג ןיא ןבָאה שיטקַאפ .ךיירטסע

 ,ןטלַאטשנַא-סגנוריגער עלַא PN שיליופ ןעוועג זיא ךַארּפשסדנַאל יד .לאר
 ךיוא זיא שטייד רָאנ ,שיניארקוא ןוא שיליופ טנרעלעג ןעמ טָאה לוש ןיא

 יד ןזעוועג שטייד זיא לעיציפַא .ןלוש עלַא pr שירַאטַאגילבָא ןעוועג
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 pan“ עשיליופ טַאהעג ןבָאה סעדייבעג-סגנוריגער .ךַארּפש-סגנוריגער
 -מוא ןבעל ןכעלגעטיגָאט רעייז טימ ןעגנַאגעגנָא ןדיי ןענעז ךָאד .טפירש

 זיא'ס ןכלעוו WYP ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא טכערמוא IX DW .טרעטשעג

 טייקיטכערעג יד ןוא עגַאלקנַא ןַא ןעגנערבניירַא טנעקעג רע טָאה ,רעגריב
 .ןרָאװעג טלעטשעגקירוצ זיא

 טפשמה תיב
 טכירעג ןופ ןינב רעד

 ץוח ,טכירעג ןופ ןינב רעד
 -סיוא Pr טָאה רע סָאװ ,םעד
 -יטראנגייא PR טימ טנכייצעג
 -ניש רעשינָאטקעטיכרַא רעק
 ,טפַאשדנַאל רעקימורַא ןוא טייק
 סיורג ןעוועג גנוטיידַאב pr זיא
 ןבעגעגוצ טָאה רע סָאװ טימרעד
 -ישח ערעדנוזאב ַא טָאטש רעד

POR ORT PR maעגנייא - 
 גנודניברַאפ ערעגנע ןַא טלעטש
 WIT PR .הביבס רעד טימ
 -נכייצעגסיוא ןעוועג ןענעז ווָאט
 יז TN ןטַאקָאװדַא עשידיי עט
 PR ןעזנָא סיורג טַאהעג ןבָאה
 טימ ןעגנואיצַאב יד .טכירעג
 גנורעקלעפאב רעכעלטסירק רעד

 ,עטקערָאק ןעוועג ןענעז

 הפירוש עסיורג יד

PNהפירש עסיורג יד ןכַארבעגסיוא זיא'ס יוו קנעדעג  PRווַאטַאינזַאר  

 א ןעוועג INI ןיב PN .ןרָאװעג טנערבעגפַא זיא טָאטש עבלַאה א ןוא

 ןשיליופ ןבענ יוו ןעזעג ANT PR ןוא Sw PR ןעגנַאגעג טשינ ךָאנ ,דניק

 רעייז טימ טקַאּפעג ןשטנעמ ןענַאטשעג ןענעז גרַאב ןרעטנוא רעטסיולק

 ןיב PR .שילרעטסיוא סעפע ןעזעגסיוא סע ONT רימ IND .טייקמערַא לסיב

 ?YEW JON“ טימ טשרע .זיא ONT ONT ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא ןפָאלעגמורַא
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 ,גנוריסַאּפ רעד ןגעוו ןדיי רעװָאטַאינזַאר ערעטלע טימ קידנדער ,רעט
 -עגּפָא .הפירש עסיורג ַא ןעוועג עקַאט זיא ONT IN ,טגָאזעג רימ ייז ןבָאה

 .טַאטש עבלַאה א טעמכ ןרָאװעג טלָאמעד זיא טנערב

 טעדנעב PD טָאטש רעד רעטנוא רעייפ ONT PT ONT ןעגנַאפעגנָא

 זיב טייז רעבלעז רעד ןופ רעזייה עלַא סיואגנעל ,(סעלעצרעה) לעּפמַאי

 ןייז טלעטשעגפיוא רעטעפש טשרע טָאה רעגרעב Do ּוװ ,ץַאלּפגניר םוצ

 םוצ זיב ,לקנערפ ,ןיילק ןופ רעזייה ייר עצנַאג יד רעטייוו ,זיוה טרעיומעג

 םיפרשנ יד ךיז ןבָאה ןרָאי טימ רעטעפש .זיוה סרעלדניש ןסינ ןופ רענרַאק
 .טיובעגפיוא קירוצ

 ווַאטַאינזַאר PR ONT טייצ רענעי וצ גנורעקלעפַאב עניימעגלַא יד

RIXתוחפשמ עשידיי 200--180 ייב ןופרעד ,רעניווונייַא 3000 םורַא . 

 רעניַארקוא קילדנעצ INS א .רעניארקוא ןופ ןענאטשאב זיא טייהרעמ יד

 ןקידעבעל ןסיורג ַא טימ ,רעזייה טימ רעציזַאבטנורג עכייר ןעוועג ןענעז
 עניילק ןעוועג ןענעז םירעיופ עשיניארקוא עקירביא יד  .רַאטנעווניא

 -אב ,(עקזייה) עּפולַאכ רעקירדינ רעניילק א טימ רעציזַאב-טנורג עמערַא

 רעניַארקוא ךיוא ןעוועג .ךעלמיריזח ARE א ןוא וק א ,יורטש טימ טקעד
 .תוכאלמ-ילעב IND א ןוא עטמַאַאב-סגנוריגער

 תוסנרפ עשידיי

 -אלמ-ילעב ,עטמַאַאב-סגנוריגער ,םירחוס ןעוועג סנטסרעמ ןענעז ןדיי
 -ירפ ,םידמלמ ,תולגע-ילעב ,רעייג-ספרַאד ,סרעלקעמ ,םירחוס-המהב ,,תוכ

 רעלענַאיסעּפָארּפ ַא ,(סרָאטַאטיצילָאס) רעביירש ,ןטַאקָאװדַא ,רערעל-טַאוו

 ,סנירעציז-קרַאמ ,םינרבק עכעלטע ,אשידק הרבח ,(לצעג ןבואר) ןכדש

 .(סנַאמסייוו הנינח) לעטַאה-סרעקנעש

 ,רעדלעפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעװַאטַאינזָאר ריפ ןענעז ןעוועג

 ,יטָאמ ןוא ODN TT PT ,(רעריפ-עקירטעמ ךיוא ןעוועג) ביוטלטרוט רעזייל
yarא.א ענַאט . PDביוטלעטרוט יציא טָאה ייז  PSNינייז טעברַאַאב  

 יירד עקירביא יד ,רעיופ רעשידיי רעתמא רעד ןעוועג זיא רע .רעדלעפ

 .רעדלעפ ערעייז וצ ןשטנעמ ןעגנודעג ןבָאה

 -עקווַאיפ ,(רעשדלעפ) ס'אפור ,םיריוטקַאד ,ןטַאקָאװדַא ןעייג רעטייוו

TNסנירעכערּפשּפָא ,סרעלעטש-עקנַאב  TPNעגייפ-יסָאס) סנירעסיג-סקַאוו  

 הכלמ הרש) סעט'שמש PN סנירעגַאז ,םישמש ,שדוק ילכ ,(רעטבַאלעג

 .(ןאמרעמיצ ארעב עטַאלז) ,עקרעשוקַא ,ןירעקיט ,(רעטכעוו
 -סגנוריגער עשיכיירטסע ,ענעמוקעגוצ סנטסרעמ ןזעוועג ןענעז ןקַאילָאּפ

 -ילעב עכעלטע PX רעטעברַא-דרע ענעסעזעגנייא עכעלטע .,עטמַאַאב

 .תוכאלמ

ppרָאנ ,ןעוועג טשיג אפוג וװָאטַאינזָאר זיא טָאטש עלעירטסודניא  

 געז-ףמַאד VOI ַא טָאטש רעד ןופ מ"ק 8 IN ,ווָאינשארב PR זיא ןעוועג
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 -טנעצ PR טימ רעגניזעלג .פ אמריפ :ןעמַאנ ןרעטנוא (יװָארַאּפ קַאטרַאט)

 רעוואטַאינזָאר טקיטפעשַאב ךיוא יז טָאה ערעדנַא ןשיווצ .ןישעיצ ןיא עלָאר

 ,לדנאב קיזיײלג-לָאמש ַא טיובעג ONT יז .רעטעברַא ןוא עטמַאַאב סלַא ןדיי

PIV? .1910 PNסע טגעלפ גָאט  TID MNDוַאטַאינזַאר רעביא ווָאינשַארב , 

 -ולומסוא ןייק רעדלעוו יד ןיא ףיט זיב רעפרעד ערעדנַא ןוא אקסניהערעפ

 ONT ןעגנערב טרַאד ןופ PN ,ץינערג רעשירַאגנוא רעד וצ טרַאה זיב ,עד

 PAN ,געוו ןפיוא ןוא ןדיינשרַאפ םוצ געז רעד וצ ץלַָאה עטקַאהעגסיוא
 .טסיזמוא ןרישזַאסַאּפ ןעמונעגפיוא ,קירוצ ןוא

 ןמחנ רעביאנגעק קרַאוולַאפ א וַאטַאינזַאר PR עמריפ יד ONT טַאהעג

 רעסיוועג א קרַאוולַאפ םעד ONT טעטלַאוורָאפ .רעדניבנייַא םעד רענייש

 PN טנכייצעגסיוא PT טָאה ANT עגנַאל won רעקיד א ,אלמאש רַאגנוא

 ןאמליה עקמיש PIN ,םַאנַאקע רעד ןעוועג זיא סעלנייוו .םיריזח ןעוועדַאה

 .טקיטפעשַאב ןזעוועג DINT זיא אקסניהערעפ ןופ

 PR עירעניפַאר ַא ,ןבורג-טפַאנ ווָאטַאינזָאר ןופ טייוו טשינ ןענעז ןעוועג

 ןטלַא ןפיוא TAN ןזעוועג .ןרָאװעג טרירטליפ זיא טפַאנ רעד וו ,ענפיר

 טָאה ONT ,עקרַאשיפ רעד ףיוא לימרעסַאוו ַא PIN TIN געזרעסַאװ א ףרָאד

 .ענַאט ישטוועוו וצ טרעהעג

 ,לטעטש TD מ"ק 2 ַא ,עצענילַא TX טַאהעג ONT ןפַאשטכער שרעה

 -עג ,למיוב ןקיליב טעברַאעגסיוא ONT סָאװ ,וואשטיראווס ןייק געוו ןפיוא

 .םייוג יד רָאנ םיא ןבָאה טצונעג .גניטכאל ןפור

 ןרעטנוא ריטסַאנָאמ ןפיוא ענייַא Toa vor יירד ןענעז ןעוועג

 ,ןאמפלעה Sox טָאה טעברַאעג ,רערעל ריאמ בקעי וצ טרעהעג ONT גרַאב

 ןוז סרענלימ DVT .רערושטקַאפונַאמ-רעדיילק ַא ,ןוז א עקירעמַא PN טָאה

 ךיז ONT לימרעסַאוו עטייווצ יד .ןטַאט רעזדנוא ייב טנרעלעג טַאה ילא

 קנעדעג לימ רעד TD סרענלימ עלַא TD .ךייט םעד רעביאנגעק ןענופעג
 ,רעגסַאק םייח לימ רעד ןיא טָאה טעברַאעג .ןפַאשכער םירפא רָאנ ךיא

 תיב ןבענ רע ONT טניּווועג PR לימ רעד ןופ םייח ON ןעמ ONT ןפורעג

 .שרדמה
WT PNטָאטש רעד ןופ מ"ק 3 א ,ווַאשטיראווס  ONTרעד טניוועג  

 Mr .רעדלעפ JO א טַאהעג ,דיי רעכייר א ,דלעפנייוו אפיל רעציזַאבטוג

 רעיירפ WAND ,לקינייַא IN סנייז .ןטַאט םייב טנרעלעג טָאה קיניומ זוז

 ,ךייר רעייז זיא ,יסרעשזד"וינ PR רעזייה pp רעלקעמ אא זיא

ONTרעשידיי רעד ןשיווצ ןבעלנעמַאזוצ  

 גנורעקלעפַאב רעכעלטסיוק ןוא

 -ןָאר PR ןטסירק PR ןדיי יד ןופ ןבעלנעמַאזוצ סָאד ןעוועג זיא יוו

NONIןייק ייז טימ ןבָאה ןדיי יד ?  DWרעסיוא ,טַאהעג טשינ תקולחמ  

PNרענייא ןעוו ,שיוטסיוא- לדנַאה  ONTטפיוקעג סעפע ןטייווצ םייב  TX 
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 טשינ ווַאטַאינזַאר זיא ,םזיטימיסיטנַא ךייש ON .ןטייהנגעלעג עכעלנע ייב

 ןענעז ןקַאילַאּפ PN רעניַארקוא .טעטש ערעדנַא ןופ םַאנסיוא PP ןעוועג

 יעב ,, WIN "ַאדישז יב, ןעוועג זיא גנוזָאל סנדייב ,ןטימעסיטנַא ןעוועג
 ,PUT :ןקירדסיוא ערעדנַא ןוא "ךרַאּפ  ,"יעזדָאלז דישז , ,"ַאדעשז
 ךיז רַאפ ןיוש טדער לטרעוו ONT ."ַאבעשטעינ NO שטישזעיוו ַא ,ַאבעינז
 טקידערּפעג סענובירט ערעייז ןופ עכעלטסייג יד ןבָאה WI וצרעד .ןיילַא

TN ONTןעוועג .ןדיי וצ האנש  PNילַאמ :יוו ןעמאנסיוא וָאטַאינזָאר - 
 .א.א יקסווָאקצַאי ,יקסווָאנ

 ןוא רעציזַאבטנורג עניילק ןעווג ןענעז םירעיופ עשיניארקוא בור'ס

 -שאב וצ גונעג טַאהעג טשינ OND וצ ייז ןבָאה ןטקודַארפ-דרע ערעייז ןופ
 -רָאב טסברַאה ןיא טעפש זיב רעמוז ןעגנַאגעג ,תוחפשמ ענעגייא יד ןזייפ

 -יילקעג ,רעסעב טבעלעג ןבָאה ONT ,ןדיי יד ןעוועג אנקמ ייז ןבַאה ,סעוו
 ייב טביילב ןזייל ייז ONT טלעג עצנַאג'ס א ,טניימעג PR ,רעסעב טעד

 ערעייז ןוא ,ןזיירפ עכיוה ייז טנכער'מ זַא ,טביולגעג ,ייז טיורטעג טשינ ,ייז

 ןשיווצ ךאנ ןענעז וצרעד .טסיזמוא טעמכ ןבעגקעווַא ייז ןפרַאד ןטקודַארפ

 ,ןטעבַאפלַאנַא גונעג ןעוועג ייז

 ןענעז ,ןטלַאהעג עטוג טימ עטלעטשעגנָא-סגנוריגער בור'ס ,ןקַאילָאּפ יד

 רעבָא זיא ,רעיופ ןופ ןוא ןדיי םענופ טגרַאזרַאפ רעסעב ןעוועג לעירעטַאמ

 רעצרוק א PNR ANY ןטוג א טבעלעג TART ייז oN ,ןעוועג wT טימ הרצ יד
 ףיוא TR ,ןפָארטעג טָאה'ס TIN טלַאהעג עצנַאג ONT טעמכ טרוכשרַאפ טייצ

 טזָאלעגסיוא PIN ייז TINT ,ןבעג טלָאוועג טשינ רעקנעש רעד טָאה גרַאב

 .ןדיי יד וצ ץרַאה זייב רעייז

 טימ לייט א ןיא ןלייטרַאפ ןדיי רעווַאטָאינזַאר יד ןעמ ןעק שימָאנָאקע

 טבעלעג ,חוורב הסנרפ ,רעזייה ענעגייִא OM ,ןטפעשעג עטנדרַָאעגנייִא-טוג

 PONT ON ,םיריבג ןייק .ןטייצ ענעי ןופ טרַאדנַאטס-סנבעל ןטיול ,םעווקַאב

 PR ןענעז ,רעדלעוו PR רעדלעפ ,רעזייה טימ ,לַאטיּפַאק TO N ןגָאמרַאפ

 ןיוש ןבָאה ייז .רעמערק עניילק יד ןעמוק INT .ןעוועג טשינ ווָאטַאינזַאר

 -אלמ-ילעב ; סעקזייה ענעגייִא טימ וליפַא ,ןבעל טעשטומעג א טכַאמעג

 שממ PIN MT ןשיווצ ןעוועג PR ,תבש PW טַאהעג םיוק TANT סָאװ ,תוכ

 .טיילעמערַא

 -ערג א רעוו ,סעקזייה ענעגייא ערעייז טַאהעג ןבָאה ןדיי 90% ייב

 ןעוועג זיא רעייטש-טנורג ןוא רעייטש-זיוה רעד .סרענעלק ַא רעוו סרעס

 -יוב יד ןקיטומרעד טלָאװעג טָאה גנוריגער יד לייוו ,רעניילק ַא רעייז

 ..רוטלוקירגַא יד ךיוא יוו ,עירטסודניא

voxןבָאה רעבלעוועג  PTםורַא טרירטנעצנַאק  PROBAסיואגנעל ןוא  

 ND ןעמ טָאה לָאמַא px ,בלעוועג א ןבענ בלעוועג א ,טכידעג ,טָאטש רעד

TRףיוא ןטפירשפיוא יד .לטנעוו א טימ טלייטעגפַא ,2 טכַאמעג בלעוועג  

 טפיוקרַאפ'מ ONT ,טגָאזעגנָא ןיוש ךיוא ןבָאה ןטיילק יד ןופ ןדליש יד
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 SND ןעלקיטרַא ןעוועג ןענעז סָאד ,קינלעצ טימ ןטיילק ןעוועג .טרַאד

 -עגיפש ,סעקרעצַאּפ ,ןרילָאק יילרעלַא ןופ סעגנעטס ,ןלערק יוו ,סעטרעיופ

 ךַאנ ןוא גרַאװזָאלג ,פעט ענעדרע ,לוונַאב ,םעדַאפ ,לדָאנ ,ךעלמעק ,ךעל

 .ןעגנוצוּפַאב טימ סעטכַאמש

xטנכייצֶאב טָאה ןגַאלשעגנָא ןקעטש א ףיוא רעדעל קיטש , INראפימ - 

 ,ןדליש ןייק טפרַאדַאב טשינ ןבָאה סעינרַאסַאמ ןוא סעקטַאי .רעדעל טפיוק

 .ןסיורד PR זיב טקעמשעגסיורַא Pw טָאה שיילפ סָאד לייוו

 ןדירַאי
 -ַאי יד טליפשעג ןבָאה ןוידפ OPN לָאר עסיורג ןוא עקיטכיוו Wr א

 ןופ טָאטש עדעי .ךָאװטימ א ןיא ,געטקרַאמ עכעלטנכעוו יד ןוא ןדיר

 IND PR“ ןדירַאי עכעלרעי עכעלטע עריא טַאהעג טָאה טַאיווַאּפ רעינלָאד

 ,אליאכמ :יוו ןעמענ יד ייז ןבָאה ןגָארטעג .ְךָאו רעד ןופ געט ענעדיש

 יוו דירַאי ןפיוא ןעמ ONT טקוקעגסיורַא .א.א אירוי ,אוואקאי ,אנאוויא
 רעטוג ַא .ייז רַאפ .ליפ רעייז טניימעג טָאה ןוידפ רעד לייוו ,ןחישמ ףיוא

 "וחס עשירפ ןפיוקנייִא ןוא תובוח ,ןלסקעוו ןלָאצּפָא ןפלַאהעג טָאה ןוידפ
 .רעירפ JINN טימ WIT טיירגעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה רַאפרעד .תור

 גָאטרַאפ PD PW PRO רעד וואטַאינזַאר PR ךיז טַאה טלעטשעג

 ףיוא תורוחס ערעייז ow ןגייל PR עדמערפ םירחוס ןיוש ןעמוק סע ,ןַא

 PR תומהב ערעייז טימ םירעיופ ןעיצ עציווַאגרַאט רעד וצ ,סעלעטש יד

 רעקידייל NIN .םירחוס-דרעפ PN -תומהב ךיוא יוו ,ןפיוקראפ םוצ דרעפ

 עשירעיופ טימ ןעמונרַאפ טרעוו ןסַאג עקיטייז יד PN TN קרַאמ PR ץַאלּפ

 ,ןפיוקרַאפ םוצ ןטקודָארּפ טימ ןדָאלעגנַא ,ןרופ

 תולוק wn ,םירעיופ טימ טליפעגנַא ןרָאװעג ןעקנעש ןענעז ךָאנרעד

 טפיוק'מ ,ןערב ןוא גנַאג ןלופ PR ךָאנ זיא דירי רעד שטָאכ ,םירוכיש ןופ

TINןצנוק עשיטַאבָארקַא ערעייז ןזייוואב סעקישטנַאידעמָאק ,טפיוקרַאפ'מ , 

 טיילעמערַא .רעמענעצלאטש ,רעכערבנייא ,סרעגנילשרעייפ ףיוא ןטערט סע
 DIAN“ ןעלטעצ ענױזַא ,ןסָאל ןפיוקרַאפ ,סעקנירעטַאק ערעייז ףיוא ןליפש

 .טפנוקוצ סנדעי סיורָאפ WNT ןעלטעצ יד ; לבָאנש סייגופאפ א ןופ ןגיוצעג

 .ןוגיג ןוואבראקס רעייז טימ ןעלטעב ,סעקילַאק ,םינימה לכ ןופ סרעלטעב

 ןלוקַאּפש עסיורג PR דרַאב רעסייוו א טימ רעלטעב רעטלַא ןַא טציז סע

pwןַא טימ ןבירשעג ,ןָאטָאנָאמ ךוב ןסיורג ַא ןופ טנעייל ,זָאנ רעד  

 DN FID ON טשינ .טשינ DN טייטשרַאפ רענייק ;טפירש רעשילעגנַאווע

 -אקיזומ ַאזַא) עריש א טימ רעלטעב רעדנילב א יורטש לטניב ַא ףיוא טציז

 טפוצ'ס זַא ,רעדיל עשילָאכנַאלעמ טליפש ןוא טגניז ,(טנעמורטסניא רעשיל

 סעיוג יד ,םירעיופ עגנעמ עסיורג ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ץרַאה םייב שזַא

 .תועבטמ ענעדישרַאפ JON ,ןייוועג ןסיורג ַא PR PT ןעייגרַאפ

 ןגָאלש ייז ,םירוכיש ןופ ןדלַאװעג pw ךיז ןרעה קנעש ox ךלמ ןופ

253 



 סָארג יכדרמ .קנעש םעד ןרימָארגָאּפ וצ ךיז ןעמענ ןוא ךיז ןשיווצ ןיוש ךיז

 ןיוש ןגיל עכעלטע .פעק עשירעיופ יד רעביא טגָאלש ןוא קנַאב א טּפַאכ

 ןרוכיש םעד PX רע טליטש ױזַא ןוא ,קירב רעד ףיוא טגיילעגסיוא ליטש
 .םלוע

 -כעלסיב ךיז טרָאפעצימ ,םלוע רעד ךיז טייגעצ טכַאנרַאפ ךעלטעפש

 .דירי רעד ךיז טקידנע טימרעד ןוא זייוו

 טימ בייוו סָאד -- עלַא וצ ןפלעה הנויח טימ החפשמ יד ןגרָאזַאב וצ

 ,רדח םענופ DIN DR עלָאקש יד טקידנעעג ןיוש TANT סָאװ ,רעדניק יד

 PN טגיוטעגסיוא רעסעב PT TANT OND ,ווָאטַאינזָאר PNR רעבייוו ןעוועג

 : רעגייטש ַא יוו ,ּפָאק ןשירחוס ַא ךיז ףיוא טַאהעג ,רענעמ יד יו רחסמ

 ףסוי עצמאמ ,סלעגיופ המלש עלייב עגייפ ,סרעלעג סרעזייל עלאדא

 ....א.א סרעלדַא היח לטיג ,סנועמש

 לוע רעד DIN גָאט TON גָאט ווָאטָאינזַאר PR ןבעל ONT טייג ױזַא

 שינרעטַאמ ןוא ימ טימ ,ומחל איבי ושפנב ,רערעווש א זיא הסנרפ ןופ

 םעד סע טייג ןטסגרעמוצ .טיורב םוצ ןוא טיורב לקיטש סָאד ןָא טמוק

 ןטמערָארַאפ םעד ןוא רערעל-ספרַאד ,הכַאלמ-לעב םעד ,רעמערק םעניילק

 טימ ,סָאװ CAN טימ ןעמוקעגּפָא WA זיא IND רעד ןופ WA PN .דרוי
 .ןירַאכַאס לקיטש ַא WN טסיזרַאפ ,עירָאקיצ טימ עווַאק ,טיורב ץרָאווש

 !? תבש PIN ןעמ טמענ ּוװ :ןעוועג זיא ןַאמערָא םענופ גרַאזטפיוה יד

 ,לשַארג א ,ןייב-ךרַאמ א טימ לסיפ ַא ,לפעק ַא טימ טיירפעג Pr ONT ןעמ

xגנול  prביירד ערעדנַא ןוא רעבעל , xלגוק  ppךיוא זיא לפַאטרַאק  

 לָאמַא ןוא טלעפעג טשינ טָאה תודועס שולש ףיוא עילערד ןוא ןעוועג

 .ןריורפעג טשינ רָאנ ,לכאמ ףרַאש א PIN אישטעפ IWIN עיצעפ ךיוא

 N1) ONT“ ןפרָאװעגּפָארַא PT TID ONT“ ,םערָא ייס ,ךייר ייס ,דיי רעדעי

 DIPIN רעד .תבש יאצומ זיב ןביוהרעד קיטסייג טליפרעד pr ,עקידעכ

 זיא OND ,הסנרפ לוע םעד טגנערבעגקירוצ רעדיוו טָאה INN רעד ןופ

 .ףּוס-םי תעירק mM רערעווש ןעוועג

 YX“ .לפַאטרַאק ןעוועג זיא ווָאטַאינזָאר PN לכַאמ רעטסרעלופַאפ רעד

idגָאט א לֶאמ יירד לפַאטרַאק ןסעגעג טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,ןבוטש , 

 קיטנַאמ ,סעבלוב קיטנוז , : טייג לדיל'ס יוו ,רָאי ץנַאג ַא ,ךָאװ עצנַאג ַא ױזַא

 -ליישעגמוא ,םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא MT ןעמ ONT ןסעגעג ".. .סעבלוב

 טימ סעבלוב עטכָאקעג ,ענעטָארבעג ,גנירעה טימ ,"ךעלדמעה יד ןיא,, ,עט

 לגוק ַא טכַאמעג ןעמ ONT לּפָאטרַאק ND .ןווירג ןוא ץלַאמש טימ ,ךיוי

 PIN ןעוועג .חספ PN ךעלזמערכ ןוא הכונח ףיוא סעקטַאל naw ףיוא
 -עגוצ ,ךעלקייק עדנור on ,סעקסולק ;לּפָאטרַאק טימ טליפעג סעשזינק

 .עלעביצ x wn טלגערפ
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 םיליכשמ ןוא םידיסח

PRםידיסח ןעוועג ןענעז ווָאטַאינזָאר  PRןטנעמעלע עקניל .םיליכשמ  
 -הלכשה יד .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד INI טשרע ןזיווַאב PT ןבָאה
 -נולשעג ןבָאה טיילעגנוי עשידיסח .ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג זיא גנוגעווַאב

 רעד PR PIN ןעגנורעדנע ןזיװַאב Pr ןבָאה סע ןוא ךעלכיב הלכשה ןעג

 עצנַאג ,ןזיוה עגנַאל ,ךעלקער עצרוק ןגָארט ןעמונעג טָאה ןעמ ,השבלה

 yay" ךעלדרעב ןוא תואיפ יד ,שטייד השעמ שוילעפאק ןטרַאה א ,ךיש

 א רעטניוו .ספינש א טימ ןגַארק רעטפייטשעג טרַאה א וצרעד ,ןריוש

 ןעגנַאגעגוצ זיא רערעווש .ץלעפ רעגנַאל ַא רעדָא לצלעפ ץרוק א ,עקטרוק
 טָאטשנָא INT ענעגייא זיולב ,השבלה רעשירעבייוו רעד PR גנורעדנע יד

 .ּפָאק ןפיוא עלעטיה ַא ןוא לטייש ַא

 רענעכוט רעטיירב x ,לענַאיצידַארט ןעוועג זיא השבלה עשידיסח יד

WINשוילעפאק רענעטעמַאס , WINַא ,עטָאּפַאק א ,טעקשַאק רעטיירב א  

 למיירטש א -- naw ,ךיש עבלַאה ,ןקַאז עסייוו ,ןזיוה עצרוק ,ןטק תילט

 רעטניוו PR ןביוא TD עילַאװזַאר ַא רעמוז ,עציפישז ענעדייז א ,ןציפש טימ

INןגָארט ןגעלפ םירוחב .פילוט רעדָא קָארעביוא  NIN NAWלטיה ןרעטופ , 

 ,קידָאּפס ןפורעג ONT ןעמ סָאװ

 זיב דיילק גנַאל ַא ןגָארטעג ןכָאװ רעד ןיא ןבָאה רעבייוו עשידיסח

 -נגער א ןיא ןוא ביוטש םעד טרעקעגסיוא סע טָאה רעמוז ,דרע רעד וצ

 ,שידער ר"ד (5 ,דנַאמאיד ר"ד (4 ,טַאבַאס ר"ד (3 ,רעייפ ר"ד (2 ,ריפַאס ר"ד (1

 ,סעקנעמ WT (9 ,ץכ ר"ד (8 ,אנהכ ר"ד (7 ,ןייטשואלב רָאטקעריד )6

 ,ץיװָארָאה בייל רעטסיגַאמ (11 ,סעלעזיימ בייל רעטסיגַאמ 0

 .גרעבנעזָאר רָאטקעריד (13 ,ץנירפ )12
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 רעד ןיא ןוא ןביוהפיוא טפרַאדַאב טנַאה ןייא טימ סע ןעמ טָאה גָאט ןקיד

 ןוא לברַא עגנַאל טימ עזולב ַא ;םעריש ןטכַאמעגפיוא םעד ןטלַאה רעדנַא

 א ןוא גנוריצ Soa א טימ רָאנ עבלעז ont naw .,זלַאה ןזיב טכַאמרַאפ
 | .עקפוי ןפורעג ,ןביוא ןופ לקַאי

 .גנוגעוואב-ןויצ יד ךיוא טגנערבעג ךיז טימ טָאה גנוגעוואב הלכשה יד

ppןטסינויצ ןוא םיליכשמ ןרענַאיּפ עטשרע יד  PNןענעז ווָאטַאינזָאר  
 ריאמ ,עשטבייל רעדירב יד ,קָאווטול ןועמש םייח רעטָאפ רעזדנוא : ןעוועג

 ,לגיפש טידנעב ,ןוז סדמלמ עלעדוי ,ןאמפיוק ריאמ ,לקעי םהרבא ןוא

 ,לדנעמ שרעה ,ןַאמטרַא ריאמ ,ןאמטרַא בייל לארשי ,ץיװַארַאה לדנעמ

 ,סָארג יציא ןוא המלש רעדירב יד ,ןאמסייוו ןורהא ,ןפאשטכער םולש

 ,קיגראב AWD ,ץיװַארָאה ןאמרעה ,ףרָאד ןטלַא םענופ סרעלדַא היח עוועוו

 לאירזע ןוא עיגאב רעדירב יד ,רעפעט רעזאל ,ןרעטש רכששי ,קינראב דוד
 ,רעגרעב רתלא ר"ד ,רעלעג םניב ,שירפ יצמוי ,םיובסונ לאקזחי ,רעלזייר

 ,ןַאמטרַא לעשימ ןופ ןוז א .ןאמטרא עשוהי ,לקעי בקעי ר"ד םימי תוכיראל

 ענעזעוועג POT ,ווָאטַאינזַאר ןופ רעפעט רעזאל ,זיוחטסול קינונ ןוא קילוד

 DPN טנוואדעג טָאה רע ,רעטייר סחנפ רעטַאפ ריא PN אוואטסעג יורפ

 יו ,דרַאב רעזייק א טאהעג ,שטנעמ רעטנעגילעטניא IN ,שרדמה-תיב

 װַאטַאינזָאר PNR VY עצרוק ַא טניווועג ,רעקיווצ ַא ןגָארטעג ,ףעזַאי ץנַארפ

 -עג ןיב ךיא ּוװ ,ירטס PD טכַאמנעגייא עמולב YX .זיוה סביוט PRM ןיא

 ,עיזַאנמיג PN ןעגנַאג

 JZ“ טרעדנוהרָאי א טימ טעמכ ,טייצ רענעי וצ PW ONT עטַאט רעד
 םעד טנעיילעג ךיוא ןרָאי ליפ רַאפ ןוא ,ךעלכיב-הלכשה טנעיילעג ,קיר

 ONT .םענייק AND PT טיהעג טשינ ,"הפצמה , טַאלבנכָאװ ןשיאערבעה

 Dw ןייק ןעזעג טשינ ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא ןעוועג ON ייב זיא

 ןוא רעטלע PT ןופ רעבָא ןדיי .תוסרוקיפַא Ow PP ןוא ןירעד סטכעלש

 הרות טנרעל OND ,דיי א טמוק יוו ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ TINA הביבס
 סָאד .רעכיב עשיסרוקיפא ןוא ןעגנוטייצ טנעייל ,רעדניק עשידיי טימ

 = ,ל"ר רשיה ךרד םענופ ןײגּפָארַא הלילח לָאז רענייַא יוו ױזַא ןעוועג זיא

 רעװָאטַאינזָאר רערעדנַא רעדעי יוו ,ןענרעל טוג טנעקעג טָאה עטַאט רעד
 ma ןיא ארוק-לעב א ןעוועג ,הביבס ןוא רעטלע ןייז ןיא תיבה לעב

 עסיורג ַא ןעוועג זיא ONT OND ,טפירשטנאה ענייש א טַאהעג ,שרדמה

 PR ווירב-הצילמ WI א ןביירשנָא טנעקעג ONT ,ןטייצ ?yay ןיא הלעמ

 ,שדוק ןושל

 טפיוקעגפָא ,לוש רעד ןבענ זיוה POR רעזדנוא PNR טניווועג ןבָאה רימ

 PN קנַארש יד ןטלַאהעג רע ONT ןרָאי עגנוי יד ןיא .בלַאװש pry ייב

 TN ןעמונעג ONT ןעמ ּוװ ,עקטַאגָאר ַא ןעוועג זיא ONT ;ענטשזינ ןטירטס

 .ףרַאד PD ןרָאפעגסױרַא PX ןרָאפעגניירַא ןענעז ON ,ןרופ IND לָאצּפָא
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 : רעוט עכעלטפַאשלעזעג עפורג ַא רוביצ ינקסע תצובק

Pwרעלדירפ רעדנעס ,רעבעוו לווייפ ,גנילרעפש ץרפ .ןאמדיוו המלש :סטכער , 

 ,גרעברעפוק הירא ישיז ,לָארג OFAN ,ןיבור ןאמרעה .ןפאשכער םולש

 ןאמפָאה םולש ,רעשטייד רעזייל

 ,דמלמ ַא ןעוועג PW עטַאט רעד זיא ןרָאװעג ןריובעג PI ךיא זעוו

 םעד ןכַארבעג טָאה הלכשה יד .קיטילָאּפ רעלַאקָאל PR Pr טשימעג טשינ

PNR PIN oNןשטנעמ .ווָאטַאינזַאר  TANTעדנַא ךיוא הרות ץוח טנרעלעג - 

 -קער עצרוק ןיא שישטייד טעדיילקעג ךיז ןבָאה ,םידומיל עכעלטלעוו ער

 PIR יוו ,טימרעדניא שטיינק ַא wn ןשוילעּפַאק עסייוו ןגָארטעג ,ךעל

 .עטרַאה

 עטשרע יד לעזַאב ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא טייצ רענעי ןיא

 רָאדָאעט ר"ד TD ץיזרָאפ ןרעטנוא ץנערעפנָאק עשיטסינויצ עכעלטלעוולַא

 ןוא ןרענָאיּפ עטשרע יד ןעוועג ךיוא ןענעז םיליכשמ יד ,ל"ז לצרעה

 יבבוח , ןעמָאנ ןרעטנוא ווַאטַאינזָאר PR ןיירַאפ ןשיטסינויצ po רעדילגטימ

 וו טרָאד ,זוה סלעקעי דוד השמ PR ןיירַאפ רעד זיא ןעוועג ."ןויצ

 יסָאס PN ןעוועג ןייארַאפ רעד זיא רעטעפש ,טניווועג טָאה זיוהטסול רתסא

 ןענעכערסיוא ךָאנ ךיא ליוו רעדילגטימ-ןויצ-יבבוח יד וצ .רעיומ סרעלעה

 ןופ ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא רעכלעוו ,רעביירטנעקלַאוו רעקעב םעד

 לואש ,ביוט ריאמ ,רעגרעב םייח רעטלַא ר"ד ,המחלמ רעטשרע רעד

 ,קַאווטול יכדרמ-שריה רעדורב רעזדנוא ,ןוז סרעטסוש םהרבא ,בלַאװש

 ,אקניט רעטסעווש ןייז ךיוא יוו ,לארשי ןיא טציא זיא רעגרעב רעטלַא ר"ד

 ןזעוועג זיא רעדורב רעזדנוא .לארשי PR ןברַאטשעג זיא רעגרעב יצרא

INןעוועג ,ריציפָא רעשיכיירטסע  PRןעמוקעג ,טפַאשנעגנַאפעג רעשיסור  
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 ייווצ טימ MID א טזָאלעגרעביא ,ןברָאטשעג גנוי ,1921 PN עקירעמַא ןייק

 ראפ טעברַא-שרַאפ עכילטפאשנסיוו טוט ,רָאטקָאד ַא זיא PW רעד ,רעדניק

 -יסרעוויגוא-לענרַאק PR רָאטקעל א זיא ןוא גנוריגער רענַאקירעמַא רעד

 .טעט

 זיירקמארד רעטשרע

 ,קנַאדעג ןשיטסינויצ ןרַאפ טעברַא עטוג ןַאטעג ONT ןייארַאפ רעד

 רעד PN לָאמ ןטשרע םוצ ןוא לארשיל תמייק pp mxp טלעג טלמַאזעג

 -ידיי רעד, :עמַארד סנידרָאג ?APY טריפעגפיוא ווָאטַאינזַאר PD עטכישעג

 -יוווצייב היכז יד טַאהעג PN בָאה רעדורב ןיימ בילוצ ."ריל גינעק רעש
 PN ןעמ טָאה טליפשעג .גנולעטשרָאפ יד JON יוו עבָארּפ-לַארענעג יד ןענ

 TANT ןקַאילַאּפ יד ּווו ,לאז ןטשרעטניה א PN רעיומ סנַאמנעזָאר השמ
 ןטקַאּפעג ַא ייב טליפשעג ONT ןעמ .?לָאקָאס, בולק-טרָאּפס רעייז טַאהעג

 .גלַאפרעד סיורג טימ לָאז

 רעד PNR ןפאשטכער םולש :ןוועג ןענעז רעלזיירקמַארד יד ןשיווצ

 סלַא ןַאמסייוו ןרהא ,ריל גינעק רעשידיי רעד סלַא סל'השמ דוד ,לָאר-טּפױה

 .א.א ביוט ריאמ ,ריפאס ר"ד ייב רעביירש א רענייַא ,תרשמ רעד יאמש
 זיא גנוריפפיוא רעד ןיא עשילרעטסיוא ont .טרילפוס טָאה בלַאװש לואש

 INA דוד ןוא ןרעטש רכששי טליפשעג ןבָאה ןלַאר-ןעיורפ סָאװ ןזעוועג

 PIN“ יד טימ ןענעכער טזומעג ךיז ONT ןעמ .רעבייוו OND טרעדיילקרַאפ

 -עג טשינ DONT לדיימ רעװָאטַאינזָאר ַא WI ,טייצ רענעי ןופ ןדנעטש

 ןליפש TID ךָאנ טסעומש AYN ןוא רוחב א ףיוא wow קוק ַא וליפא טגַאוו
 יד ייב .ל"ר טייקנסַאלעגסיוא טניימעג DONT ONT ,רעטַאעט ON טימ

 טלָאװעג ןרעג WORN ייז .ןלעופ טנעקעג ָאי ONT PR טלָאװ םירוחב

 טגעמעג PT ONT לדיימ שיטַאבעלַאב א רעבַא ,ךעלדיימ טימ ןריסנַאמָאר

 .ןכיילג OPN ךעלדיימ טימ רַאנ ן'רבח

 PON ליש PN הרות-רפס N טריפ ןעמ

 עסיורג ַא .תוכוס דעומה לוח ,1909 רָאי ןיא סָאד זיא ןעמוקעגרַאפ
 ONT טכַאנייב טעפש .סָארג ךלמ ןבענ טלעטשעגפיוא ןעמ טָאה הכוס
 זיא םלוע רעסיורג א ,ןײרַא Sw PR הרות WoO יד ןגַארטעגניירַא ןעמ

 טָאה ןפַאשכער שרעה .ןסיורדניא ךיוא ןענַאטשעג זיא ןעמ .ליש ןיא ןעוועג

 ,רומזמ דודל ןעגנוזעג

 -עגרָאפ זיא'ס ּוװ ,םיובנעזַאר ילא-יציא IS קעװַא ןעמ זיא טרָאד ןופ
 רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טַאגעלעד םעד דובכל טעקנַאב רעד ןעמוק

 DX טליפשעג טָאה קיזומ .עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ עלַארטנעצ

 PN טכַאנ רעד PR טעפש PA טכַארברַאפ ONT ןעמ
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 ,קירוצ טייצ רעגנַאל ַא טימ רפסה םויס םוצ ךיז ןעמ טָאה טיירגעג

 ןבירשעג .ווָאטַאינזַאר OM PR PR טייהנגעלעג רעדעי wa טלעג טלמַאזעג

 רעטַאפ ס'רפוס יצלאומש ,וָאטַאינזָאר PP רפוס אפיל הרות WO יד טָאה

 .רעטעפ ס'רעטכורפ השמ ןוא

 .דלעפדארב יכדרמ-ילא ייב ןעוועג זיא לוש עשיאערבעה עטשרע יד

 ףיוא ןסעזעג ןענעז ךעלדיימ ערעטלע יד .ךעלגניי סנטסרעמ ןבָאה טנרעלעג
 רעשיאערבעה רעד ןיא ןעגנַאגעג ךיוא ןיב ךיא .קנַאב-לוש עטַארַאּפעס

 זיא רע ,רעטייר עשוחי רערעל רעשיאערבעה רעד טָאה ןסייהעג .לוש

 DN ךָאנ .ָאטַאינזַאר PR רערעל רעשיאערבעה רעטשרע רעד ןעוועג

 ,ערעדנַא ןעמוקעג ןענעז

 OND“ סנפַאשטכער שרעה PX קנעדעג סנירעליש עשיאערבעה עלַא ןופ

 .ןברָאטשעג גנוי ,לעמפַאה ANON רעט

 גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ דָאירעּפ-ילב רעד ןזעוועג זיא סָאד

PNבילוצ ןרַאוועג טכַאװשעגּפָא טייקוויטקא יד זיא רעטעפש .ווָאטַאינזָאר  
 ,דנַאלשטייד ןייק רעוו ,ןרָאפעצ ךיז ןענעז רעדילגטימ לייט ַא ONT ,םעד

 ןייק .טַאהעג הנותח ,ןבילבעג ןיוש ןענעז PPM ,שרעדנַא ץעגרע רעוו

 -עגנָא ױזַא ONT דנאטשוצ רעד .ןעמוקעגוצ טשינ ןענעז רעדילגטימ עיינ
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ןטלַאה

 הליהק רעד ןופ טייקיטעט יד
 ןאמּפָאה עוועוו להקה שאר ןוא

 עיצילַאג PR ךעלטעטש ערעדנַא עלַא יוו ןזעוועג זיא ווָאטַאינזַאר

 -נגייא טימ ,תונורסח ןוא תולעמ ענייז עלַא טימ לטעטש שידיי שיפיט ַא

 ,רעגייטש-סנבעל Wem ןלענָאיצידַארט טימ ANAT PR טסנרע ןכעלמיט

 עשידיי יד :ןפורעג PT ONT ONT טפַאשרעפרעק א PR טריזינַאגרָא

 סוטאטס ןלַאגעל ריא טָאהעג טָאה הליהק עשידיי יד .עדניימעג-סוטלוק

 DN עווטסַארַאטס ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא טפַאשרּפערעק עמַאנַאטױא סלַא

 רַאפ TINT וצ ןעוועג ןענעז הליהק רעשידיי רעד ןופ סעיצקנופ יד .ַאנילַאד

 יד ןטלַאהוצפיוא יוו ,ןדיי עשיטָאטש יד ןופ ןשינעפרעדַאב עזעיגילער יד

 ןטלַאהפיוא ,םישמש ,םיאבג ןעמיטשַאב : םיטחוש ,ןייד ,בר א ,הליפת-יתב

 יד PD סננימ-רב ןעגנערבּפַארַא טגעלפ'מ ּוװ ,שדקה ,דָאב עשיטַאטש יד

 םעד ןטלַאהעגפיוא ; טכער רעייז IND טרָאד ןוא ווָאטַאינזַאר םורַא רעפרעד

 ,םלוע תיב

 ןאמפַאה (עוועוו) ףלָאװ ןזעוועג זיא הליהק רעד ןופ רעייטשרַאפ רעד

ONT TNרע .עװטסָארַאטס רעד רַאפ עדניימעג עשידיי יד טריטנעזערפער  

 ,טמיטשעג טסנרע דימת ,סָאבעלַאב רעקידובכב ,רעכייר א ןעוועג זיא

 ,דרַאב רענייש ַא טימ ,טעדיילקעג ןייש ,דיי רעלענָאיצידַארט ַא ,שיגרענע

 טנוואדעג .ןצייה םוצ ץלָאה ןוא טפַאנ טימ טלדנַאהעג טָאה ,ןסקַאוועג ךיוה
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 MIWA שאר גָאט PN WINNT וצ הקזח א טַאהעג dP PN רָאי ץנַאג א

 -תמ עיירט ןענעז טרָאד ןופ .שרדמה תיב ןיא הרות תחמש ןוא ליש ןיא

 ףסומ ךָאנ .ןטַאט ןטימ ןייגטימ ךיוא געלפ PNR ,םיא IY ןעגנַאגעג םיללּפ

 .שודיק ןבעגעג DONT TVA טָאה

 ווָאטַאינזָאר ןיא הליהק רעד ןופ טנעדיזערפ ןעוועג זיא ןַאמּפָאה עוועוו

Psןייק .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד  PRNתודוסי עשיטַארקָאמעד ףיוא  

 ןיא עטסָארַאטס םעד ןופ ןעוועג טמיטשַאב זיא רע .טשינ ךיא קנעדעג

 -ריב ךיוא ןעוועג טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא ןוא להקה שאר סלַא ַאנילָאד

 זיא טמַא םעד וצ ךיוא .אפוג טָאטש רעד ןופ (שטסימרּוב) רעטסיימרעג

 ןרָאי רע-20 יד PR טשרע .עטסָארַאטס ןכרוד ןרָאװעג טמיטשַאב רע

 -טַאטש םוצ ךיוא יוו ,טַאר-להק םוצ TORN ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,ןליופ ימיב

 ,טַאר

 רעטגייווצרַאפ רעד ןופ .דובכב הסנרפ טַאהעג ןבָאה רעדניק סנַאמּפָאה

 .ןַאמסייוו קעטָאמ PIN עיצסע ןוא עביוט רעטכָאט ַא ןבילבעג ןענעז החפשמ

 PR ןעניווו יורט עיצסע ןוא קילַאפ עיזאר ,יסרעשזד"וינ ןיא ןעניווו ייז

 .לארשי PNR PT ןעניפעג ןיז ייווצ סנַאמפַאה בייל .לארשי

Wa xןזעווזטַאטש ןיא ןוא להק ןיא טליפשעג טָאה לָאר עקיטכיוו  

 ND גנוטלַאוורַאפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןרָאי ליפ ,ןאמרעביל דוד הירכז

 -טָאטש PR דילגטימ TN להקה שאר טייצ עסיוועג ַא ךיוא ןעוועג ,להק

 בושח םדא IW ןעוועג ,םינינע עשידיי רַאפ ןעוועג לדתשמ ךיז טָאה ,טַאר

 .טנכערעג ךיז ןעמ טָאה גנוניימ ןייז טימ ןוא ענילָאד ןיא עטסָארַאטס םייב

 ןַא ןעוועג ,ריעה ינפ יד וצ טרעהעג רע ONT ןַאמּפַאה עוועוו טימ ןעמַאזוצ

 ,שיניַארקוא ןוא שטייד ,שיליופ טוג טדערעג ,שטנעמ רעטנעגילעטניא

 DNB“ ַא טַאהעג ,טעדיילקעג ןייר ,ןרעדָאמ ,המכח-סנבעל ךס ַא טגָאמרַאפ

 -סיולק MS טייג'מ AN טניווועג ,טגעלפעג טוג ,דרָאב עסייוו עשילַאכרַאיר

 וצ טפיוקרַאפ סע טָאה ןוא ץַאלּפלגניר ןיא זיוה ןייז טַאהעג רעירפ ,רעט

yorטריפעג ,ןרעטש ןועמש  IKשידייד לענַאיצידַארט ,שיטַארקָאטסירַא  

 ןיא ןעמוקעג זיא OND ,דיי ַא .שיליופ PR שידיי טדערעג טָאה'מ ּווו ,זיוה

 "עג טשינ ןוא שימייה טליפעג ךיז ONT ,קסע IN סעפע ןגעוו זיוה םעד

 רעד PR רעלופַאּפ ןעוועג זיא רע .טנַאה ןיא לטיה סָאד ןטלַאה טפרַאד

 ,טנגעג רעצנַאג

 סנַאמרעביל ,וועל קיציא-רעזייל טניווועג טָאה זיוה ןבלעז םעד ןיא

 ןייר ךעלשידיי ,דרָאב רענרעבליז ַא ,םינפ לדייא ןַא טימ דיי ַא ,רעווש

 ךיז ךעלפעה ,לטנעה ןרעבליז ַא טימ עלעקעטש ַא טנַאה ןיא ,טעדיילקעג

 טָאה רענעי רעדייא ךַאנ ןגרַאמטוג םעד ןגָארטנגעקא ,ןדעי טימ טסירגעג

 ?TIN טימ עיצַאניפָארּפ יד ןטלַאהעג DONA .ןסירגַאב וצ DON טַאהעג טייצ

 PUT ןטלַא PNR ךָאנ טניווועג ONT ןַאמּפַאה עוועוו ּוװ טרַאד קירוצ

prןעמוק געלפ  PAXָארג ןבלַאהרעדנַא רַאּפ ןפיוק קיטיירפ ןדעי - 
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 טימ רעסעפ טלעטשעגנַא טרַאד ןענעז ןענַאטשעג .תבש ףיוא ןפנָארב רעצ

 טָאה OND ,רעטלַאהכוב רעשידיי א טרָאד ONT טעברַאעג TIN ןפנַארב

 -אווק ןיילק א םענייא ,ךעלשעלפ יד PR קידנסיג ןפנָארב םעד טפיוקרַאפ

 סאד ןיהא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .לריטַאװק רעסערג ַא םענייא לריט

 ,ןפנַארב םעד UN טסעמ רע סָאװ ,טרעדנּוװעג Pr PX בַאה לָאמ עטשרע

PN INTריא טעוועלַאשז סָאװ ,ןפנָארב רעמ לסיב א רימ טיג ,דיי םוצ , 

 .טרעזייבעג רימ ףיוא ךיז רע טָאה

 םוצ טייג'מ AD ,טייוו טשינ טניווועג ONT לקנַאי ןוז סקיציא רעזייל

 -רעביל דוד הירכז טארייהעג ,גרעבנעטַאר סהילדג הדוהי ףסוי ןבענ ,ךייט

 .רעטכָאט סנַאמ

 .ןברַאטשעג גנוי זיא וועל לטַאמ רעדורב סלקנַאי

 טלדנַאהעג תופתושב ןבָאה ןוז ןוא םעדייא ןטימ וועל קיציא-רעזייל

 קיציא-רעזייל .ןעקנַארטעג עשילָאהָאקלַא ערעדנַא ןוא ןפנַארב ,ריב טימ

 .םינתוחמ ןעוועג ןענעז ןאמפַאה עוועוו טימ וועל

 -בעג קינייוו רעייז ןענעז תוחפפשמ ייווצ עטגייווצרַאפ יד ןופ ךיוא

 (עקמיש) ןַאמיס ,דנַאמַאיד סירַאמ ר"ד ןופ הנמלא ,דנַאמַאיד ַארַאלק : ןביל

 .קרָאי-וינ PR ןעניווו עלַא -- סַאלגנרעטש (על'הנח) NWN ןוא ןַאמרעביל
 ינחור גיהנמ רעד ןזעוועג זיא ל"צז גנילרעמעה ברה ,ארתאד ארמ רעד

 א ,רעלעדייא PR רעכעלרע ןַא רע זיא ןעוועג .ווָאטַאינזָאר PN ןדיי יד ןופ
 הרותה לע הלילו םמוי ןסעזעג ,םינפ תרדה א טימ ,םיימש ארי ןוא ןדמל

 PON PT PR טניווועג .וינע ןַא ןעוועג ,זיולק ןיא טנוואדעג ,הדובעה לעו

 .טלָאצעג םיא טָאה להק סָאוו ,טלעגנכָאװ ND טבעלעג .ביוט ריאמ ןבענ זיוה

pxשחר, ןעמוקַאב ןוא תונותח ףיוא ןישודיק רדסמ רעד ןייז רע טגעלפ ". 

 םעד רַאפ טפרַאדעג ןוא ס'הרות PT טימ PIN ןעמונרַאפ Pr טָאה בר רעד

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סהרות PT קינייוו רעייז רעבָא .טלָאצַאב ןעמוקַאב

PNסנטסרעמ ,וָאטַאינזָאר  TINTןטכירעג יד ןיא ןדאלעג ןדיי ךיז . 

 TNT“ .ןרָאי רע-20 יד ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא בר רעװָאטַאינזָאר רעד

 רע-30 יד PA ןעמונעגפיוא טשינ בר םעיינ PP לייוורעד טָאה ווָאטַאינ

 PT רעד ןזעוועג זיא בר םענערָאװעג רטפנ םענופ םוקמ אלממ רעד .ןרָאי

 רעבָא ,טַאהעג טשינ רע טָאה בר לטיט םעד .ל"צז ןרָאק שרעה-הדוהי 'ר

 .בר םענופ סעיצקנופ עבלעז יד רע טָאה ןעמונעגרעביא

 TID ,הטיחש רעד TD לָאצּפָא IN :ןזעוועג ןענעז להק np תוסנכה יד

 -נייא TX ,דָאב יד ןעגנידרַאפ TD ,םיבוט םימי יד PN תוילע עטפיוקרַאפ

 -רָאטשרַאפ TD םישרוי יד ןופ ןעמונעג ,סננימ-רב TD לָאצּפָא רעקילָאמ

 םירטפנ עמערָא ןופ .טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,ןגעמרַאפ ןטיול םענעב

 .ןעמונעג טשינ לָאצּפָא ןייק רָאג ןעמ טָאה

 רעד ףיוא רעייטש ַא ןגיילוצפיורַא טכער ַא טַאהעג PIN UNA להק

 ,טריציטקארּפ YW סע DNA יז רעבָא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיטרָא
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 טנעקעג טשינ TOON סָאװ ,טיילעמערַא PD ONT תכיפש ןדיימוצסיוא ידכ

 .רעייטש םעד ןלָאצַאב

 שרדמה-תיב ONT ןוא זיולק רעד ,ליש יד

 זיולק ַא ,ליש ַא ;הליפת- ona עסיורג יירד .דנַא .ווצ ןענעז ןעוועג

TNשרדמ-תיב ַא , YONטרירטנעצנָאק  ADINףיוא טייג'מ ּוװ ,טרָא ןייא  

 .ַאצינשזָאב ַאצילוא ןפורעג סָאג יד PT טָאה ןליופ ימיב .עציװָאגרַאט רעד

 לייוו ,טנוואדעג ןבָאה עקיטרָאד ּוװ ,ןינמ ַא ףרָאד WOK ןפיוא ךיוא ןזעוועג

 .טָאטש ןיא PM I טייוו ןעוועג ייז AND זיא'ס

pxןעמ ּווו ,לכלוש ןפורעג ,רדח ַארטסקע ןַא ןזעוועג זיא ליש רעד  

 ;בר רעד ןוא םידיסח יד טנוואדעג ןבָאה זיולק ןיא .טנװַאדעג ךיוא טָאה

pxןטַארקָאטסירא ,ריעה ינפ יד -- ליש , PRםיארונ םימי  -- PANיד  

 .ץנעגילעטניא

 ייס TR םלוע רעטסָארּפ רעד ייס טנװַאדעג ONT שרדמה ma ןיא

 לאומש ,רעגרעב לסָאי ןוא עיניפ רעדירב יד יוו ,םיטַאבעלַאב עבושח

 יד טלייוועג TANT םיאבג ...א.א ענאט ריאמ ,גרעבנטָאר oon .רעלדניווש

 DIN“ טָאה'ס ביוא שמש ַא PT טנעקעג טָאה רענייא רעדעי ןוא םיללפתמ

 טלָאצעג טשינ הליהק רעװָאטַאינזָאר יד UNA םישמש יד לייוו ,טלעפעג

 ,ןּפמָאל ?WLI ןלעטשפיוא IND ןלָאצ ייז טגעלפ ןעמ רָאנ טלַאהעג ןייק

 הסנרפ PP רע טָאה ןיילַא תושמש ןופ .תויוול ,ןתירב ,תונותח ןופ טבעלעג

 .גנוקיטפעשַאב ַא סעפע ךָאנ טפרַאדַאב טָאה ןוא ןבָאה טנעקעג טשינ

 וו ,רעלעט א טלעטשעג שמש רעד טָאה החנמ וצ רופכ םוי ברע

 תוקלמ ןגָאלש OND ךיוא ,טלעגניילק ןפרָאװעגנײרַא ןבָאה םיטַאבעלַאב

 .ןשָארג IND ַא ןבעגעג ON ןעמ טָאה

 ןעוועג זיא ייז רַאפ ,תוריכש ןייק ןעמונעג טשינ ןבָאה םיאבג ךיוא

 .יאבג ַא ןייז וצ דובכ ַא

 יכידעג ַא טימ ןקז ַא דיי ַא ,לּפָאק ןרָאי JO ַא זיולק ןיא שמש ןעוועג

 ןרעטיב םעד טַאהעג ביל ,ןעמירב ענעסקַאוועגפיונוצ ,דרָאב רעסייוו רעט

 רערעדנַא ןַא ONT גָאט ןדעי .טלעפעג טשינ לֶאמנייק טָאה ONT ןוא ,ןּפָארט

 זיא רוכיש .תוחמש ערעדנַא ןוא תונותח ,ןתירב ץוח ,טײצרָאי טַאהעג דיי

 א זיא'ס TWN ,הרות תחמש ןוא םירּוּפ ox ןעוועג טשינ לֶאמנייק רע

 .רוכיש ןייז וצ הווצמ

 יד ןופ שמש ןשידיי ַא ןופ טלַאטשעג עשיפיט ַא ןזעוועג זיא סָאד

 טָאה רע ןוא הדובע עקילייה א ןעוועג םיא ייב זיא תושמש .ןטייצ עטלַא

 בייוו ןייז ןוא זיולק םעד ןייר ןטלַאהעג ,תומלשב טריפעגסיוא עיצקנופ ןייז

 | .ןפלָאהעגסױרַא OX טָאה

 ןּפַאלק PIN גָאטרַאפ ןייטשפיוא רעטניוו TR רעמוז טגעלפ עלעּפָאק

 טייטש, :ףורסיוא PT ןעגנוזעגסיוא ,רעזייה YW יד PNR רעמַאה ןטימ
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 רעליטש א ןעוועג .תוצח וצ ןקעוו ךיוא טגעלפ רע "!ארובה תדובעל ףיוא

 .דמלמ םעד ,ךַאבנטַאר דוד ןבעל רע טָאה טניווועג ,שטנעמ

PRזיא ,ןרָאי רע-20 יד  PRוכָארבעגסיוא הנשה שאר ןופ טכַאנ רעד  

 TAN ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא רעזייה עשידיי ערעדנַא ןשיווצ PR הפרש ַא

 טלעטשעגפיוא קירוצ םורַא OY רעצרוק ַא PR DR זיולק רעטלַא רעד

 .רעיומ ַא PR ןרָאװעג

 לפק ןב לאירתכ

 זיולק ןיא שמש רעד

 | ןעוועג שיטקַאפ זיא שמש רעד

 ! .ןיולק ןיא רוגיפ עלַארטנעצ א
 ya PT" ןבָאה םיללפתמ יד ּוװ

 .םייה רעד ןיא ךיז ייב יוו טליפ

 Vox ןופ ןדיי ןעמוקעג ןענעז ָאד

 ןוא םיריבג ,לטעטש ןיא ןטכיש

 עטושפ TN םידמול ,טיילעמערַא

 טפרַאדעג ONT שמש רעד ,ןדיי

 ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןענעק

 טָאה לֶאמטפַא ןוא הרבח רעדעי

 וצ רעייטשוצ ןייז ןבעגעג רע

 .זיולק PR רעפסַאמטַא רעטוג רעד

 .ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא הרות-ירפס YOR ןענעז הפירש רענעי ןיא

 טניווועג ,שיוויעק השמ ןעוועג טלָאמעד זיא ליש רעד ןופ שמש רעד

 ןכָאנ ,ליש העד רַאפ עינָאמערעצ-הנותח א תעשב .וועל לקנַאי ןבענ
 ןעגנַאלרעד ,ןגיילפונוצ יז רע טגעלפ .הבותכ יד הפוח רעד רעטנוא ןענעייל

 ַאשטשעשזדַאװד ָאטס אנ טקַארטנָאק שַאמ, :רעטרעװ יד WA הלכ רעד

 שטָאכ ,עלעטש-תושמש PT I ןבעגעגרעביא ןעוועג זיא רע ךיוא ."טָאל

 .ןטסוהרעטנוא טגעלפ טנוזעג PR ךַאווש

 ןופ וויטַאיציניא יד PR שרדמה-תיב עטלַא סאד INI קנעדעג ךיא

 סָאד ןעיובוצפיוא גרעבנעטָאר סבקעי לארשי םייח ןוא רעלדניווש לאומש

 יד ןבָאה PUN טכַאנ רעד ןיא טעפש זיב ךעלדימרעדמוא .שרדמ-תיב עיינ

 םייל ןטָאנקעג וליפא טָאה רעלדניווש לאומש ,טעברַאעג ןדיי ייווצ
pwןָאטעג ןוא טנעוו יד טרעטסַאלפעג  JINטעברַא ערעדנַא  ONםעד  

 .שרדמה-תיב םעיינ

 AYN ןפיוא עציווַאגרַאט רעד ןבענ רעלדניווש לאומש טָאה טניווועג
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 ןעוועג רע זיא ןרָאי ערעגניי יד PN .ןדָאב PT קענירַאז ןפיוא טייג'מ ּווו

 ,דיי רעמורפ ,רעכעלרע IN ןעוועג PN pp ךעלבלעק np רעטרָאּפסקע
 ןשימ ןופ טייוו ,דובכ PP טכוזעג טשינ ,רוטאנ רעד ןופ שטנעמ רעטוג ַא

 -עג רע טָאה סָאד ,עטרעלקעגפיוא יד טימ ןטלַאהעג ,םינינע-להק ןיא ךיז

 לָאמ ייווצ ןעגנַאגעג .רעווש טעברַאעג ןבעל ץנַאג PT ,ןטסינויצ יד טניימ

 .ןענרעל ךיוא טנעקעג ןוא שרדמ-תיב ןיא ןענעוואד גָאט זיא

 IPN“ ןוא שרדמה תיב PR גָאטרַאפ ןעמוק רע טגעלפ טייצ-רעטניוו

 ןטשרע םוצ ןעמַאזוצ Pr ןעמוק ןדיי רעדייַא םערַאװ Mr לָאז'ס ידכ ,ןצייה

 סָאװ ,רעטרעוו יד ןרעוו טעדנעוועגנָא ןענעק םיא ףיוא .ןענעוואד ןינמ

 רובצ יכרצב םיקסועש ימ לכו, :ףסומ רַאפ תבש טגָאז הליפת לעב רעד

 טשינ ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,הנומאב ןָאטעג סע טָאה דיי רעד ."הנומאב

 ןענעוואד רע טגעלפ רופכ םוי ןוא הנשה שאר .דובכ ךָאנ ךיז טגָאיעג

 .דומע TINS תירחש

 ,שרדמה תיב סָאד ןעיובוצפיוא טלעג ןעמונעג טָאה ןעמ ןענַאוו ןופ

 -טשוצ ןבעגעג להק טָאה אמתסמ .ןסיוו וצ גנוי וצ ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב

 ןדיי ייווצ יד זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא טלמַאזעג ןעמ טָאה טלעג סעּפע ,רעיי

 טָאה םיארונ םימי ףיוא .ןינב oy טרעייטשעגייב טלעג ליפ mde ןבָאה

 TDN ןעגנַאגעג זיא טלעג ONT PN רעצעלפ-ץיז עלַא טפיוקרַאפ ןעמ

 .שרדמה-תיב

 טמוק יװ :ךיז טגערפ רעלדניוש לאומש ןופ תולעמ יד ךָאנ

 יוזא טרעוו םעד ןגעוו זיא ?"רעלדניווש, ןעמָאנ NIX דיי ןכעלרע NIN וצ

 ןבעגעג ךיירטסע ןיא טָאה'מ זעוו ,ןטייצ ןיא סָאד זיא ןעוועג : טלייצרעד

 ,ןעמָאנ ַא ןלייווסיוא טנעקעג ךיז טָאה דיי רעדעי ןוא ,ןעמענ-עילימַאפ ןדיי

ONTטלָאװעג טָאה ןיילָא רע , Dinרעטמַאַאב רעד טָאה טשינ  PON ON 

 -רעטלע IN סלאומש 'ר וצ רעטמַאַאב NIN ןעמוקעג זיא .ןעמַאנ ַא ןבעגעג

 ףיוא ,רעפטנע ןקידנדיימסיוא ןַא ןבעגעג םיא טָאה רעכלעוו ,עדייז רעטלע
 -פוצ טשינ ַא ,רעטמַאַאב רעד .טקזוחעג לסיב ַא וליפא ,ןגַארפ ענייז עלַא

 PON דניז יז; : שטייד PR טגָאזעג ןבָאה ox לָאז ,רעזייב ןוא רענעדיר

 ."עמַאנ ריא ןייז דריוו סָאד ןוא רעלדניווש

 טרעוו'ס רָאנ ,ןטייצ ענעי ןופ PR טמַאטש קַאווטול ןעמַאנ רעזדנוא

 ןפָאלטנַא זיא עדייז-רעטלע-רעטלע רעזדנוא :טלייצרעד שרעדנַא לסיב א

 רעטקיטולבעצ ַא רעבירַא זיא ןוא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד mp עטיל ןופ

 םיא ןבָאה ףליה רעשיניצידעמ רעטשרע רעד ךַאנ .ץענערג עשיכיירטסע יד
 יז רע ONT .טמוק רע ןענַאװ TID TIN זיא רע רעוו ,טגערפעג עטמַאַאב יד

 .קַאווטול ןעמָאנ רעד ןעמוקעגסיורַא זיא ןופרעד ,עטיל רעד ןופ -- טגָאזעג

 ,דרפס חסונ ווָאטָאינזָאר PR הליפת-יתב עלַא PR ןעמ ONT טנווַאדעג

 .זנכשַא חסונ טנוואדעג ןעמ טָאה תוליהק ערעדנַא ןיא
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 םישמש

 ,ריאמ רעטלַא רעד ןעוועג זיא שרדמה ma ןטלַא םענופ שמש רעד

 .קַאבַאט PD טניורברַאפ ,דרָאב רעסייוו רעסיורג ַא טימ דיי רעטלַא ןַא

 -שעג רע ONT דַאב ןיא .ךעלטכיל-הכונח טשטנעבעג רע טַאה הכונח ןדעי
 .קנַאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ךעלמעזעב ייווצ טימ טציוו

 ,רעווש סבלַאווש יצניפ ,דַארלימ בייל-ךורב שמש ןעוועג זיא ON ךָאנ

 דעומה-לוח .קַאבַאט ךס ַא טקעמשעג ,דרַאב רעיורג א טימ רעכיוה ַא

 רעדניק PR רעבייוו ידכ :רעזייה יד ןיא גורתא םעד ןגַארטמורַא רע טגעלפ

 ןגורקעג רע טָאה רַאפרעד ,גורתא ןשטנעב ןופ הוצמ יד ןייז םייקמ ןלָאז

 .ןשָארג IND א טלָאצַאב

 .תושמש ONT ןעמונעגרעביא בלַאװש יצניפ טָאה ןבייל-ךורב ךַאנ

 ,לדרעב דנָאלב ַא ,ןסקַאוועג TSP ,רעטסוש א TW עגנוי יד PR ןעוועג

 טימ למערק א טַאהעג ,טנוזעג ןיא ךַאװש ,טייז א IN SND םעד ןטלַאהעג

 ריאמ ןבעל ץַאלּפ-גניר לקניוו ןפיוא ןעלקיטדַא-ךיורבעג עקיטרַאנדישרַאפ

 ןיא טגיוטעגסיוא טוג ךיז טָאה ןוא גולק ןעוועג זיא רע .בלעוועג סלקנערפ

 -מוא שרדמה-תיב ןטימ טעטלַאוורַאפ NN טריפעגנָא טָאה ,תושמש תוכלה

 יד טלייטעגנייא ,טגָאזעג טשינ תועד PP OX ONT רענייק ,קיגנעהּפָא

 ,םיטַאבעלַאב עלַא טימ ןדירפוצ טבעלעג ,טייהנדירפוצ סנעמעלַא וצ תוילע

 סנדעי קינייוונסיוא ףיוא טקנעדעג ןוא ןורכז ןטנכייצעגסיוא ןַא טַאהעג

 ןגערפנָא טנעקעג PT רע ONT ,טייצרַאי א ןסעגרַאפ ץעמע ONT .טייצרָאי

 ךָאנ רע טלָאװ ,שידיי רָאנ ןזעל ןוא ןביירש רע ONT טנעקעג ;ן'יצניפ ייב

 .רעטסינימ ַא ןרעוו טנעקעג רע טלָאװ שטייד ןוא שיליופ טנעקעג

 -רעסַאװ:עדָאס ַא ,ןַאמסייוו לאכימ טַאהעג PIN טָאה ןורכז ןטוג א

 יוו יוזא ןוא ,גרָאב ףיוא ןענָאפיס ןעמענ ןעמ טגעלפ naw .טנַאקירבאפ

 ןעמעלַא ןַאמסייוו לאכימ טָאה ןביירש טרָאטעג טשינ INT ןעמ טָאה תבש

 עקידייל יד ןעמענפיונוצ ןרָאפעגסױרַא רע זיא קיטנוז .ןורכז PR טַאהעג

 .טכַאמעג טשינ תועט PP לָאמנייק טָאה ןוא טלעג סָאד ןוא רעשעלפ

 רע ONT קירבַאפ רעסַאװ-עדָאס PT .שרדמה-תיב ןיא רע ORT טנװַאדעג

 .ץַאלּפגניר PNR טַאהעג

 טגעלפ טכַאנרַאפ קיטיירפ .שמש-להק ןזעוועג POX זיא בלַאװש יצניפ

 ,ןמיס ַא ןעוועג זיא ONT *! ןיירַא ליש ,PN קרַאמ ןטימ PR ןפורסיוא רע

INןייג ןוא רעבלעוועג יד ןכַאמרַאפ ףרַאד'מ  prליש  paxתלבק וצ  naw 

 .סערפ בייל שמשדזיולק רעד ןעמונעגרעביא עיצקנופ יד טָאה רעטעפש

 ענאט לאוי-םייח ליכשמ רעד

 ךיוא רָאנ ,ללפתהל םוקמ xX ןעוועג רָאנ טשינ ןענעז תוליפת יתב יד

TXןרָאװעג טרעטפולעגסייא זענעז סעיינ-טָאטש וו טרָא , TXןעמ וו  
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 החמומ רעסיורג ַא .קיטילֶאּפדטלעוו px עלַאקָאל ךיוא טדערעגמורַא טָאה

 -עג ןרעדָאמ ,ליכשמ ַא ,ענאט לאוי-םייח ןזעוועג זיא סעיינ-טלעוו ןיא

 רע טגעלפ טייצ וצ טייצ PD רָאנ .עירעטָאל ַא רע טָאה ןטלַאהעג ,טדיילק

TINןייק  ONT PWןטעברַא  PNןטנעטַאּפ  Pr PXא טרָאד ןעמיוז  

 םלוע רעד םיא טָאה תבש ףיוא ןעמוקעגמייהַא זיא רע ןעוו .טייצ לקיטש

 IN" סעיינ-טלעוו טלייצרעד ONT רע TN שרדמה-תיב pr טלגנירעגמורַא

 .ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא ןענעז רעטכייל-גנעה יד pr טכיל יד pa ,גנַאל

 יוזא ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא ןוא רעטעדליבעג ַא ןעוועג זיא רע

PNןרָאי טימ רעטעפש .רעדניק ענייז  ONTרע  Prןגיוצעגסיורַא  JID 

 רע ONT המחלמ רעד ךאנ TN ענַאט NES ןופ טייוו טשינ טניווועג ,טרָאד

 ןוא ענאט לאוי-םייח ןופ לרוג רעד .ןיוו ןיא תיב ינב ןייז טימ טניווועג

 .טנַאקַאבמוא רימ זיא החפשמ ןייז

YON?טנעמַאלרַאּפ סרענסַאק  

 סעיינ עשידנעלסיוא PN עשימייה TD לֶאווק PR WOW ןַא TD ןעוועג

 םעיירפ ַא טַאהעג ONT רעדעי ּוװ ,בוטשטנָארפ רעד PX רענסאק ?box ייב

 רעד PR גָאט ןדעי PU טכַאנ רעד ןיא זיב ירפ רעד PN ןופ ,טירטנייא
Wnבוט-םוי ןוא תבש ץוח . VOW WRNזיא  ONTןזעוועג  PO NIN 

 TIN DINT ONT“ טשרעהעג .טנעמַאלרַאּפ רעניילק ַא -- טשינ IN ,ַאניסַאק

 ONT רע ןעוו ןדער טרעטשעגמוא טנעקעג טָאה רעדעי .ןיילַא Pr ןופ גנונ

 רענייַא) ןטפנוקנעמאזוצ יד .טלָאװעג INI טָאה רע סָאװ ןוא ,טלָאװעג רָאנ

TN PONרעטייווצ רעד  TN (OMIאמרעפ ןעוועג ןענעז רעדילגטימ - 

 .עטנענ

 BRIN PT“ טָאה''מ ,טסנרע PD ןטנעמַאמ PIN טרָאד ןבָאה טשרעהעג

 ַא ,ענאט ישטווָאוו ןעוועג זיא םירבדמה שאר רעד .ץרַאה ןופ טדערעג

 PONT“ ַא טַאהעג ,םינינע-להק PR ךיז טגיוטעגסיוא ,רָאמוה טימ שטנעמ

 רעדייל רענייק IND םענופ טייוו טשינ עקרַאשיפ רעד ףיוא (שטַארט) געז

 .החפשמ ןייז ןופ ןבילבעג טשינ

 .שטנעמ רעכעלדניירפ ןוא רעטוג ַא ועבטב רענסאק לסָאי זיא ןזעוועג

 הוצמ יד ןייז םייקמ סָאד ןעוועג זיא תולעמ עטסערג ענייז ןופ ענייא

 לסָאי ייב טָאה ,סיורג רעדָא ןיילק ,רעמערק רעדעי .דסח תלימג ןופ

 טשינ םענייק ,טייצ WIV IS Ton תלימג ַא ןעמוקַאב טנעקעג רענסאק

 TIN .ןעמעטָא OW טפול on ןעוועג ONT זיא IMO ַא IND .טגָאזעגּפָא

 ןטלַאהעג .טלעג סעמוס ערעסערג טימ םירחוס ןפלעהסיורַא רע טגעלפ

 TIN ווָאטַאינזָאר PR קַאבַאט TID לָאּפָאנָאמ םעד .ה.ד קיפַארט יד רע טָאה

 -ּפמעטס JIN סעקרַאמ-טסָאּפ ,ךעלטרַאק-טסָאּפ PIN טפיוקרַאפ ,טנעגעגמוא

 -לייצעג וצ ןבעגעגסיורַא עיסעצנָאק-הכולמ ַא ןסייהעג טָאה לָאּפָאנָאמ) ןעל
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 ,קַאבַאט -- תורוחס עלעיצרעמָאק עסיוועג ףיוא טָאטש ַא ןופ םידיחי עט

 -וינ PR רעטלַאוו עיצסע החפשמ רעד זופ זיא ןבילבעג .(.ַא.א לָאהָאקלַא

 .ןעיוו PR ןַאמטרָא עיסָאווד TN קרָאי

 קַאװטול ןאמרעה

 טָאה טנגוי רעירפ ןייז ןופ

 ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע

 רניא PX סעיציבמַא עלעדייא

 -שירעמענרעטנוא רעלופוויטַאיצ

 DN IN“ ןעוועג זיא רע .,טייק

 רעשיכיירטסע רעד PR | ריצ

 -נורדעגכרוד ןעוועג זיא ,ײמרַא

 PT PR" ןויצ תבהא טימ ןעג

 ירָא-ןויציבבוח רעד ןופ רעד

 .וָאטַאינזַאר ןיא עיצַאזינַאג

 קאווטול החפשמ יד

 היעש PX חשמ דוד ;רעטכָאט ןייז ןוא ןועמש םייח 'ר

 ןאמסייוו הנינח

OIN INבושח  TINסָאבעלַאב רענעעזעגנָא  PNRןזעוועג זיא ווָאטַאינזָאר  

 ,שטנעמ רעגולק ַא ,זיוה שיסקָאדָאטרָא גנערטש א טריפעג ,ןאמסייוו הנינח

 טנכערעג PT ןעמ טָאה גנוניימ Pr טימ ןוא זיולק ןיא רַעגָאז-העד ַא

 ץַאלּפגניר ןטימניא ןַארָאטסער ןוא לעטָאה ַא טריפעג טָאה רע .טָאטש ןיא

 .ץנימ PID PR טסינויצ ַא ,רענַאק : סמעדייא ייווצ YI טימ ןעמַאזוצ
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porבייוו , POYטכָאקעג ,ךעלדניירפ רעייז טסעג יד ןעמענפיוא טגעלפ  

 טיירב ןוא טייוו ןעוועג לעטָאה רעד זיא טמירַאב ןוא םילכאמ עטמעטַאב

Wryןיוו ןייק זיב . 

 PAI רענילג ןופ דיסח א ,םכח דימלת א ןעוועג זיא ןַאמסייוו הנינח

 TN ווָאטַאינזָאר PP רָאי ןדעי ןעמוק טגעלפ רעכלעוו ,ל"צז לאלצב 'ר

 וװָאטַאינזָאר PNR ןענעז NAW NIN ףיוא PIN ,שרדמה-תיב PR תבש ןענעווַאד

 ןיא ךיוא ךיא בָאה ןעזעג .תומוקמ עטייוו ןופ םידיסח ןעמוקעגפיונוצ ךיז

xתבש  PRןיבר רענילג ןגנוי םעד ,םענייז םוקמ אלממ םעד שרדמה-"תיב . 

PINקנעדעג  PNןיבר רעװָאכעלַאב םעד , VRS yDןעמוקעגמוא ,ל"צז  

 וצ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םייבר ךָאנ טנַאקַאב ןענעז רימ .רעלטיה-ןברוח ןיא

 .ווָאטָאינזָאר PR םידיסח ערעייז

 ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיוה סרענַאק עלהקבר זיא רעטעפש ןרָאי טימ

 רעד .ווָאטַאינזָאר PNR ןטפעשעג-טינש טַאהעג ,רעלדירפ רעדירב יד וצ

 -שי ןיא ןוא םוחנ רעדורב ַא ָאד טָאה רעלדירפ שירעב רערעייז רעטָאפ

 .שירעב ,ןוז סרעלדירפ בייל -- לאר

Nwךיז טניפעג ,החפשמ-ןַאמסייוו רעד  PNRרענַאק עיניפ לארשי , 

 .ןאמ רעטעדליבעג רעייז

 רעלזייר לווייפ

PN TNיזייר לווייפ ,ןדמל רעסיורג ַא ,דיסח א דיי ַא וָאטַאינזָאר  

 .ץַאלפ-גניר PR רעמערק-רעדעל א ,דרָאב רעסייוו רעגנַאל x טימ ,רעל

 ,רעטניוו ןוא רעמוז .זיולק PR MIM ןטכירּפָא רע טגעלפ גָאטרַאפ ןדעי

 ןרַאפ הוקמ רעטלַאק רעד PN ןעגנַאגעג טסערפ עטסערג יד PR וליפַא

 ןפיוא טרָאװ סעדעי טלייצעג ,קינייוונסיוא PIN טנװַאדעג TN ןענעוואד

 דלַאב ןעוועג ןיוש זיא ןעמוקעגמייהַא זיא רע זיב ןוא ,לרעפ יוו ,לוק

 .ירפ רעד ןיא רעגייזָא ןעצ

 לגירק יכדומ

 ס'רעב ריאמ יכדרמ טפַאשגולק PT טימ Pr טָאה טכייצעגסיוא

 יד PR טרָאד טנרעלעג ןוא זיולק ןיא טנוואדעג ,םכח דימלת x .לגירק

 -הצמ עקידחספ-רַאּפ יד ןיא םיחיגשמ יד ND רענייא ןעוועג .טכענ-רעטניוו

 ס'רעב ריאמ POND בייוו PT .ץַאלּפגניר PN קנעש א טַאהעג .ןעיירעקעב

 TNO DIS ןבעגעגרעביא We ,יורפ עקיטכרָאפסטָאג ,עמורפ א ןזעוועג זיא

 .רעדניק ןוא

 ביל ,ןטסינויצ רעװָאטַאינזָאר יד ND רענייא ןזעוועג זיא סָארג יציא

 טנעקעג ,קרעוו ס'מכילע םולש ןעגנולשעג wad ,רוטַארעטיל עשידיי טַאהעג

 םיא ןופ ,ןגָארטמורַא ייז טימ ךיז טגעלפ רע .קינייוונסיוא ףיוא טעמכ ייז
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 קעטָאילביב רעקידרעטעפש רעד רַאפ רעכיב עשידיי ליפ ןבילבעג ןענעז

PRרע .רדח סנטַאט ןיימ ןיא טנרעלעג רע טָאה לגניי סלַא .וָאטַאינזָאר  

 .גנוי ןברָאטשעג זיא

 PON ,ןַאמפיוק עלַאדוי :םידמלמ יד PIN ןרעוו טנַאמרעד NT ןלָאז

 דנילב ,םהרבא לסָאי PN yIND RAN ,ךַאבנטָאר דוד לייוונייז ,קינרַאב

 ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענעז רעטעפש ןרָאי טימ .רעטלע רעד ףיוא ןרָאװעג

 .םידמלמ

 ןפאשטכער שרעה
 טָאה טריפעג .טָאטש ןיא סָאבעלַאב רעקידובכב ַא ,ןפאשטכער שרעה

 גָאט ןדעי ןעגנַאגעג ,חסונ ןלענָאיצידַארט ןיא החפשמ ןייז טימ ךיז רע

WINNTןטפעשעג ענייז טימ ןבעגעגּפָא ךיז גָאט ןכרוד ,טנרעלעג . PIN 

 DN ךעלעקטָאּפַאק ןגָארטעג ,רע יוו ױזַא טריפעג Pr ןבָאה רעדניק יד

 רָאנ ,דומע ןרַאפ טנוואדעג טָאה רע תעב םיררושמ ענייז ןעוועג ,תואפ

 ןעוועג ןיוש זיא רע לייוו ,טַאהעג טשינ העפשה pp סע טָאה ןעמולש ףיוא

 ,הלכשה רעד ןיא .ה.ד ,השעמ רעד ןיא טּפַאכעג

 יחילש עטסעב יד ןופ רענייא ךיוא ןפאשטכער שרעה זיא ןעוועג
 MIND OMA טימ טנװַאדעג ,םיארונ On PR שרדמה ma pr רוביצ

PONT TINןגיוצראפ ןוא  ONTךיז  ONTןענעװַאד  PIרעגייזַא יירד  

 .גָאטימכָאנ

 הירכז PR יכדרמ עילַארטסיוא PR לקנַאי spr יירד ןענעז ןבילבעג

 .לארשי ןיא

 חתפ, :ןגירשעגסיוא הליענ I רופכ OY טָאה ןפַאשטכער שרעה ןעוו

 .ךיז טנפע למיה רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה "...רעש ונל

 Py ןוא שרדמה ma םענופ קעװַא רע זיא תקולחמ x סעּפע בילוצ

 ַא ,רעבעוו הילדג ןעמונרַאפ טָאה רוביצ חילש ןוא הליפת לעב סלַא טרָא

 PR .טנװַאדעג PW TX WD ַא ןעוועג ,קרַאמ ןטימ PR רעמערק-רעדעל

INAרעטכָאט ןוא רעדורב א סנייז ןעזעג קירוצ ןרָאי טימ . 

 זיולק סלקיציא 'ר

 סלקיציא 'ר יבר םעד סע ןעמ טָאה ןפורעג ,הליפת תיב א ךָאנ ןעוועג

 רעלעיציפָא PP ןעוועג טשינ זיא לקיציא 'ר .קינרַאב קיציא ןבענ ,זיולק
 .ךעלטיווק ןייק ןעמונעג טשינ ןוא תבש ןשיט ןייק טריפעג טשינ ,יבר

PNןיב ןרָאי-רעדניק יד  PRןעגנַאגעגכרוד  ONTןדעי טעמכ זיוה עטלַא  

 יד ּווו ,טרַאד ןענופעג ךיו UNA ONT ,ןיירַא לוש ןיא געוו ןפיוא ,גָאט

 .ןעוועג רעטעפש זיא עדניימעג

 -עדַאב טימ ןרעדַאמ רעייז טיובעגרעביא רעטעפש רע ONT זיוה סאד

 WW“ סע זיא רעטעפש PUT סיורג ַא ONT זיא ןעוועג .הוקמ YR רעמיצ
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 ,על'הכלמ עטכינ ס'לקיציא 'ר יבר םעד .ןַאמרעב בייל וצ ןרָאװעג טפיוק

 .ווַאשטירַאווס ןופ ןוז ס'דלעפנייוו אפיל טימ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא

 (עינַאק) הנקלא טָאה שרדמ תיב PR Naw ןינמ ןטשרע ןטימ טריפעגנָא

 ,אשידק הרבח רעד ןופ שאר רעד PIN רעדיינש א ןעוועג ,ןאמשטראק

pr pooשטנעמ רעטסעפ ַא ;ןנימ-ןב ןטימ ןזעוועג קסעתמ , OMא  

 תיב ןפיוא ןעגנַאגעג זיא רע wr .ןלירב-לּפָאד ןגָארטעג ,דרָאב רעסייוו

 רַאפ תוליפת עלַא טימ רודיס IPT א Pr טימ ןגָארטעג רע טָאה ןימלע

 -לוש רעד ףיוא ,זיוה עטסטנָאנ'ס TIN ןבענ טניווועג ONT רע .םירטפנ

 .רעטלע ןפיט PN ןברָאטשעג .סַאג

 ANP“ לאומש PRT PD רענייא ,ךעלקינייא PNR רעדניק אד ONT רע

 .ןעגניטימ ערעזדנא וצ טייצ וצ טייצ ןופ טמוק ,ןוז סעינאק בייל ןַאמשט

 סקַאמ קינעמילפ ַא רענייז ,ןַאמסדנאל םייח טניווועג טָאה זדנוא ןבענ

 -מורטש לקנאי ןפורעג ,רעטָאפ PT ;קרָאי-וינ PR טניווו רעסַאוומורטש

 הליפת-לעב ַא ןעוועג ,ןענרעל טנעקעג ,ןכש רעזדנוא ןעוועג זיא ,רעסַאװ

 -שטייד PP ןרָאפעגקעװַא רע זיא PW עגנוי יד PNR ,שרדמה ma ןיא
 ריאמ ,סייר עיצָאס I זיוה ONT טפיוקרַאפ TN החפשמ רעד טימ דנַאל

 טצעלוצ .קרָאי-וינ PR טניווו עינעה רעטכָאט PNR ,רעטסעווש ַא סלקנערפ

 .םעדייַא סָארג JON ,קרַאמ יצמהרבא טפיוקעג זיוה ONT טָאה

 ייב ,שרדמה תיב ןיא טנװַאדעג ,דיי רעכילרע ,רעמורפ א ,סָארג ךלמ

 PNR ןציז טגעלפ רע ,ץַאלּפגניר PN קנעש ַא טַאהעג ,טנַאװ-חרזמ רעד

 IN ,עדיירפ בייוו Pr .ןענרעל םוצ רפס םענעפָא IX טימ דימת רָאטנַאק

 המלש ןבילבעג זיא החפשמ רעד ןופ .קנעש יד ןריפ ןפלָאהעג ,לייח תשא

 סָארג השמ ןוא החמש ךעלקינייא ייווצ ,לארשי ןיא רעדָא ןיוו ןיא ,סָארג

 PON IN“ טלעטשעגפיוא סָארג יכדרמ ONT ןרָאי טימ רעטעפש .לארשי ןיא

 .ןַארָאטסער ןוא קנעש ַא טימ לעטָאה ַא טריפעג ,זיוה טרעיומעג קיקָאטש

 סקרַאמ ישטמהרבא ,ווָאטַאינזָאר ןיא ךַאמלעטס רעשידיי N INI ןעוועג

 ןעוועג ,ףרָאד ןטלַא ןפיוא טניווועג ,הכַאלמ-לעב רעטוג ַא ןעוועג ,רעדורב

 .ךַאמלעטס סלַא ירטס ןיא ןטַאטשרַאװ:טניָאשזד יד PN טקיטפעשאב טייצ ַא

 רעטכעוו רעזַאל שריה טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןינמ ןטשרע םייב תבש

 -נסיוא ףיוא ןגָאז טנָאקעג תוליפת עקידתבש עלַא טָאה רע סָאװ ,טימרעד

 ,עצעפישז רעד ןופ לברַא יד PN טנעה יד רע ONT טגיילעגניירא .קינייוו

 ַא PIN ןרבק NR ןעוועג ,טנווַאדעג יוזַא ןוא שרדמ-תיב ןרעביא ןעגנַאגעג

 םעניילק ןרעביא עציװָאגרַאט רעד ףיוא טניווועג טָאה רע .הלגע-לעב

 גנולעטשרָאפ רעד PN ןעמונעגלייטנָא רע ONT OM .(עקווָאנילמ) רעסַאוו

 ,ךעלטרעווכיילג עשידיי טגָאזעג ,רָאמוה IND שוח ַא טַאהעג ,"ףסוי תריכמ,

 עלַא ןעמירקכָאנ טנעקעג ,רעדיל-םירוּפ ןעגנוזעג ,ןעמַארג ןטכָאלפעג

 me לָאר יד ןליפש טגעלפ הלגע-לעב עלע'בואר ,רעדורב pr ,רעבייוו

 .שורושחַא
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 ס'ילא השמ עלעקנַאי ןזעוועג זיא תבש ןינמ ןטשרע םייב ארוק לעב

 ןטשרע ova naw הליפת לעב טפיוה רעד ןרָאװעג טצעלוצ PR ,ןַאמכָאה
 .הניגנ רענייש ַא OM טנװַאדעג ,ןינמ

 ,ךעלרע םורפ ,דרָאב עסייו א טַאהעג טָאה רעטכעוו ריאמ קיציא

 ַא טָאה .ליש pr םילהת הרבח רעד ND רענייא ןעוועג ,ליש PR טנווַאדעג

 .םעדייא סעינַאק ,רעטכעוו לאומש ,ָאד ןוז

 ןטאקאוודא

 ר"ד ןעוועג זיא ווָאטַאינזָאר PR טַאקָאװדַא רעשידיי רעטשרע רעד

 טרָאד TIN רעטסיולק ןשיסור םעד רעביאנגעק טניווועג ,ןאמרעסַאוו המלש

 טַאהעג ,טסינויצ רעסייה ַא ןעוועג ,עירַאלעצנַאק-ןטַאקַאוודַא PT טַאהעג

 .רוטנעילק עסיורג ַא

 רַאטָאנ ַא ווָאטַאינזָאר ןיא ןעוועג זיא דגנכש דצ ַא ןטערטרַאפ וצ ידכ

 רעליווו א ,שטנעמ רעקידנעטשנַא ןַא ,ןסייהעג רע טָאה יקסוועשטאקאל

 טַאהעג PIN טרָאד PX זיוה סגרעבסייוו לדוי PR רע טָאה טניווועג ,יוג

 ןסעצָארּפ PR YW ןופ OL ַא טלָאמעד זיא ןעוועג .עירַאלעצנַאק ןייז

 טלדנאהעג ,רעדלעפ טפיוקרַאפ ןוא טפיוקעג ןבָאה ןדיי רעקסניהערעּפ

 ןבירשעג ,טייקיניילק רעדעי IND ךיז טריסעצָארּפ ,רעדלעוו ןוא ץלָאה טימ

 ,טקיטפעשַאב ןעוועג DAN זיא ןַאמרעסַאװ WT ןוא ,ןטקַארטנָאק

 ,זיוהטסול ריאמ TIAN טעברַאעג DN ייב ONT רָאטַאטיצילָאס סלַא

 זיא רעלדניש רעזייל ךיוא ,שטנעמ רעטנעגילעטניא PR רעקיעפ ַא רעייז

 ןעוועג רע זיא ןטייצ עשיניַארקוא יד PR .רעביירש NR ןזעוועג םיא ייב

 טריפעגנָא ,טַארילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ TX PON TPS ןופ טנעדיזערפ

 ןוז ןייז .וָאטַאינזָאר PNR ןדיי עקידנדיילטיונ INP טייקיטעט-ספליה טימ

 אילאה רעטכָאט עטַארייהרַאפ ַא ןוא קרָאי-וינ PNR טניווו (קעילָאל) לרַאק

 .לארשי ןיא

 ןייז טַאהעג ,רעייפ רָאדיזיא ר"ד וװַאטַאינזַאר ןייק זיא ןעמוקעג
 יסָאס PR קָאטש ןטשרע ןפיוא עירַאלעצנַאק ןטַאקָאװדַא TIN גנוניווו

 -ניזעלש עמריפ רעד ןופ רעטערטרַאפ-לַארענעג ןעוועג ,רעיומ סרעלעה
 שאר טייצ עצרוק א ןעוועג רע זיא ןליופ ימיב .ווָאינשארב ןיא רעג

 -רעגריב PIN TR גנוטלַאװרַאפטָאטש רעד PN ןַאמטַאר ךָאנרד ,להקה

 ןכוזַאב וצ ןביוהעגנָא רע טָאה רעטלע רעד ףיוא .טָאטש רעד ןופ רעטסיימ

ox?ןוא ןענעוואד ןעגנַאגעג .הבושת לעב  ַא ןרָאװעג ,בולק סרענסאק  

 .טייצרָאי טַאהעג ONT רע ןעוו ,דומע ןרַאפ טנװַאדעג

 טנפעעג ,ןענַאמרעסַאוו ייב טנעיּפיצנָאק ןעוועג זיא ריפאס ןועמש ר"ד

 ,קָאטש ןטשרע ןפיוא רעגרעב Sox wa עירַאלעצנַאק-ןטַאקַאװדַא ןייז
 עשיליופ יד PR .טסירוי רעטוג ַא ןעוועג ,ךעלטרעווכיילג PN ןציוו טגָאזעג
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 ענייז .להקה שאר TIN גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד PN ןַאמטַאר ןעוועג ןטייצ

 רעטכָאט א ןוא (קעלָאל) לרַאק רַאנירעטעװ רָאטקָאד א ןוז א ,רעדניק

 .ןליופ ןיא ןבעל ַאישזדַאי

 ר"ד יוו ,וָאטַאינזָאר PX ןטַאקָאװדַא ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז רעטעפש

 טַאהעג .לארשי אנוש TX טסיניווָאש רעשיניַארקוא רעלַאנָאיצַאנ א ,סאברוק

porּווו טרָאד עירַאלעצנַאק  proןבענ ,לוש עשלדיימ יד ןעוועג לָאמַא  

 סעשידער ,לטאמ שידער ר"ד ,ץכ ר"ד ,סעקנעמ ר"ד .רעטסיולק ןשיסור

 DN ,ןוז סציװָארָאה סיזדנעב לאומש ,ץיװָארָאה ָאעל ר"ד ,אנילָאד ןופ ןוז

pnp xןַאמרעביל ןָאמייס ןופ  PDַאמ .םעדייא סריּפַאס ר"ד ;קרָאי-וינ - 

 ר"ד ןופ ןיזוק א ,ָאעל ןוז סלעזיימ המלש םייח ,סלעזיימ ָאעל רעטסיג

 WT PR ָארויב PT טַאהעג TR טניווועג ,אנהכ ר"ד .ץיװָארָאה ָאעל

 טַאהעג ,רעביירש-לקניו א ,דלעפדארב יכדרמ ילא .זיוה סנַאמרעסאוו

 יכדרמ ילא בָאה ךיא .ןבעל ַא טכַאמעג םעד ןופ ןוא קיטסירוי ןיא גנונַא ןַא
 ןעמ טָאה ,תולווע ףיוא לוק ןכיוה ןפיוא ןריגַאער טגעלפ רע ,טנעקעג טוג

 םענייק רע טָאה ןתמארעדניא WAX ,ןרסמ Pw טייג רע זַא ,טניימעג

 .ןָאטעג טשינ סטכעלש ןייק

 טָאה סָאװ ,דיי א ןעוועג (ןעמָאנ סרעטומ רעד ףיוא) רעּפַאנש םייח

 .טַאקָאװדַא לקיטש ַא ףיוא ןסירעג ךיז

 םיריוטקַָאד

 W טניווועג ,דיורעב WTP קנעדעג םיריוטקָאד עטשרע יד ןופ

 טניווועג ,רַאטקאפסטנעמיגער ןופ ןפורעג ,ענינאקעס ר"ד רעטעפש .שילאוו

ANןורהא ר"ד .רעטעפש טאבאס ר"ד  WINDטלעג ןייק ןעמונעג טשינ  

 תעב סופיט ףיוא ןברָאטשעג ,ףורַאב PT PD ןברק א ןעוועג ,עמערָא ייב

 הירכז ,טנַאמַאיד .מ ר"ד .לקעי קענַאי ר"ד ;טָאטש ןיא עימעדיפע רעד

 .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז ייז .םעדייא סנאמרעביל

 עיטָאמ יוו ,סרעשדלעפ ווָאטַאינזָאר PNR ןפורעג ,םיאפור עטוג ןזעוועג

 TR סעקוואיפ ןלעטש ,ןייצ TO ,תואופר ןרידנעמַאקער טגעלפ ,איירעב

 ןעמענ טשינ ןשטנעמ עמערָא ייב טגעלפ ,רעטוג ַא ,רעכעלרע ןַא ; סעקנַאב

 .טסיזמוא טלייהעג רע טָאה עקנַארק עמערָא ךיוא .ןרעש רַאפ טלעג ןייק

 ,עטַאלז AN PT .ץַאלּפגניר PR בוטש-ריזירפ ַא רע טָאה טַאהעג

 TS ,םַאבייה ַא ךַאפ ןופ יז זיא ןעוועג ,ןפורעג יז ןעמ טָאה -- "עבָאב יד.

 ןעמונעג טשינ ,יורפ עקיצרעהמרַאב yor ַא ,ליח-תשא TX עקרעשוקַא

ppקעװַא זיא יז ןעוו .סנרָאטעּפמיק עמערָא ייב טלעג  TDטלעוו רעד  

ONT ONTטיילגאב יז ןדיי לטעטש עצנַאג  PR Iןוז ריא .ור רעקיבייא  

 .ןברָאטשעג ָאד זיא רעברַאב א ,איירעב השמ

 -לטרַאג ַא ןעוועג ךיוא רע זיא אפור רעטוג ַא ץוח ,טסַארפ שרעה

 יד ןופ ןרופ .הריד רעטשרעטנוא רעד ןיא זדנוא ייב טניווועג ,רעכַאמ
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 רע ןעמעוו ,םירעיופ עקנַארק וצ ןעגנערב םיא ןוא ןעמוק ןגעלפ רעפרעד

 .רעלציוו רעסיורג א ןעוועג רע זיא DWT .תואופר ןרידנעמָאקער טגעלפ

 לשימ ןוז ןייז .ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז ןופ לייט ַא ָאד ןבעל סע

 -עלב רעטוג ַא ןעוועג זיא המלש ,ןוז PT .טנגעגַאב NT PN בָאה טסָארפ

 ַא PIN ןעוועג ;רעטָאפ JOT יוו ױזַא ,רעלציוו רעסיורג ַא ךיוא ,רעכ

 -יזערפ ןעוועג זיא טשרעפ פיליפ .טַאר-להק PR דילגטימ טייצ עסיוועג

 וויטקַא ,"םיצורח די, ווָאטַאינזָאר PR ןיירַאפ-רעטעברַא ןשידיי ןופ טנעד

PRזיירקמַארד  TRיד ןריזירעטקַארַאכ רע טגעלפ ןעגנולעטשרָאפ ייב  

 ןיילא טגעלפ ,רעטַאעט וצ טפַאשביל TD ןוטעג סע טָאה ,רעליפשיוש

 .סענעצס עשיטַאמַארד תעב ןרערט ןסיגרַאפ

 PT JID סובָאטיוא ןַא טימ ןרָאפעגמורַא רע זיא רעטעפש טייצ ַא

 .ןאמרעמיצ ןורהא רעגָאװש

 DN סעקװַאיּפ ןלעטש טגעלפ ,ריזירפ א PIN ,ןַאמרעסַאװ לעירזע

 .סעקנַאב

 yy" תובהלתה סיורג טימ טָאה ,דיסח ַא ,(םאטקנוא) טריוו לאומש

 רעד ןיא ערעשטָאק ַא טימ טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא טצנַאטעג ,טרעייפ

 ONT רע עכלעוו ,סעקינהרבח YOON .סטוגסָאדלַא ןדיי ןשטנווועג ,ךיוה

 עינַאוועשניוו רעדעי INI TIN ןפָאלעגכָאנ םיא ןענעז ,םישודק IX ןפורעג

 ןימינב :יוו סמעדייא עטנרעלעג רעייז טַאהעג טָאה רע ..ןמַא טגָאזעג

 .טילבנרָאק סלכעמ השמ יקלורס ,ןרעּפלַאה ןמלק ,לעגיּפש

 ,שטנעמ רענרעדָאמ ןוא רעטנעגילעטניא ןַא ,גרעברעיוז עשטמהרבא
 רעטכָאט PR ןוא לארשי PR טבעל רהוז םירמ רעטכָאט ןייז .ןגנמ לעב ַא
 טימ לקנערפ ריאמ טגעלפ ןענעװַאד .שיאערבעה קילייווטייצ XT טנרעל

 .הנרמאת יתומצע לכ :טגָאזעג טרעוו'ס יוו ,תובהלתה סיורג

 גנירעה DR לעמ ןופ טפעשעג א טַאהעג טָאה קחצי ,ןוז סלגיופ המלש

 עכעלטע .הקבר רעטכָאט סלגיופ המלש ָאד טבעל סע .ןברָאטשעג AIP זיא

 ,טָאטש PR ןזעוועג זיא קייטפַא TON .טעגרַאהעג רעלטיה ONT רעדניק

 .לארשי ןיא ןעניווו עשטבייל ןוא יכדרמ ןיז סנעמעוו ,םיובסונ לאומש ןבענ

 ַאקלַאקס קַאילָאּפ רעטלַא רעד ןעוועג זיא קייטפַא רעד PID רעמיטנגייא רעד

 ,בלַאװש שמש םעד יצניפ I בורק ַא ,בלַאווש לארשי .דרָאב רעסייוו ַא טימ

 רע ,ןלירב ןגָארטעג ,לדרעב ןייש ַא ,טעדיילקעג ןייפ ,טנרעלעג ןעוועג

 לעב ןרָאי ליפ ןעוועג ,החפשמ רעד ןיא טנעגילעטניא רעד ןעוועג זיא

 .שרדמה תיב ןיא ארוק

 קנעב עיינ ןכַאמ טזָאלעג ,לָארג םהרבא :שרדמה תיב ןיא םיאבג יד

 ,רעטבָאלעג סלקסַאח לסָאי ןוא ,סלעזיימ המלש םייח ;שרדמ-תיב ןיא

 רעגנוא ארַאד רעטבָאלעג לסָאי ןופ רעטכעט ייווצ .םעדייא סרעגרעב יניפ
 ,סקנָארב רעד ןיא זעניווו ןַאמדיוו ַאיפָאז ןוא
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 דנזָאר לאומש טעברַאעג ONT עקטַאי רעד PR רעטבָאלעג לסָאי ייב

 .לארשי ןיא טבעל עלייב רעטכָאט ןייז .ץחרמ ןגעקטנַא טניווועג ,גרעב

 .דמלמ ַא ןוא ,ליש ןיא שמש ןעוועג רענרעל רעסיורג ,קינרַאב הדוהי

PRטניווו לטַאמ ענייז רעטכָאט  PRיסרעשזדדוינ . porטניווו בייל ןוז  

pxלארשי , prוויטקַא ןעוועג זיא ל"ז קיזייא ןוז  PRעט רעשיטסינויצ - 

 .לארשי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא קינרַאב בייל ןוז רעטייווצ רעד .טייקיט

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאוועג טעדרָאמרעד זיא הדוהי ןופ ןוז רעד דוד ךיוא

 עקידנריפ יד ןופ רענייא ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא ,קינרַאב השמ

 DR אנוואראשז PR רערעל רעשיארבעה ןעוועג ,וָאטַאינזָאר PN ןטסינויצ

 ןברָאטשעג ,עניארקוא תלשממ תעב PNR ווָאטַאינזָאר PNR טייצ עצרוק ַא

 .לארשי ןיא

 ןוא טנעקעג ,ץיווָארָאה לדנעמ ןעוועג זיא עידעּפָאלקיצנע עקידנעייג ַא

 ןדנעטשמוא TX ןעגנוגנידַאב ערעסעב ייב ,טקַאדידָאטיױא ןַא ,ץלַא טסווועג

 -סיורַא ןענעז לרעפ wan .טקעלעטניא por ןעלקיווטנַא טנעקעג רע טלַאװ
 ענייז וצ ,שטנעמ רעשיטקַארפ ַא ייברעד ןעוועג Sw PT MP ןעמוקעג

 רעטָאפ ןייז .ןגלָאפסיוא ןוא ןרעהוצ טגעמעג ךיז ןעמ טָאה תוצע ןוא דייר

 בלעוועג ַא טריפעג TANT רעדניק יד ןוא רעײגספרָאד ַא ןעוועג זיא םייח

 SINT" שרעה ,רעדורב סלדנעמ .ןעלקיטרַא רעדנַא TN פעט ענעדרע טימ

 .גניטימ ַא סרעזדנוא ףיוא ןעזעג ָאד ךיא בָאה ,ץיוו

 .זואהטסול קינונ WT ,קַאװטול Awa ,בוַאטלעטרוט קעלוי :סקניל ןופ ןציז'ס

 זואהטסול PONT WT ,לעפעל ,גרעבסלעדַא קילול ,רענַאק סחנפ :ןעייטש סע
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 -טמהרבא םעדייא ס'יכדרמ ילא ןעוועג זיא ןַאמרעגנוי רעטנרעלעג א

 .רענרעל-טַאווירפ ַא ןעוועג ,ווָאכעלָאב PD טמַאטשעג ,ןאמטפיוה עש

 -ניבור לסָאי הריד רעטשרעטנוא רעד ןיא זדנוא ייב טָאה טניווועג

 Maw ןעמוקעג .הסנרפ לוע ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג ךַאוו רעצנַאג ַא ,דלעפ

 DX המשנ ליפיוזַא טימ תורימז ןעגנוזעג ,ןקידעכָאװ OVID ןָאטעגסיױא

 .ןכיילג טנעקעג טשינ םיא וצ ךיז טָאה רענייק ,ץרַאה

xXא ןַאמנזָאר עיסיז ףלָאװ ןעוועג זיא דיי רעכעלרע ןוא רעבושח  

 WIT תיב PR טנוואדעג ,ןהכ ַא ,ץַאלּפגניר PR טניווועג ,רעייג-ספרַאד

 PR טבעל ,ןועמש רעדניק סנַאמנעזָאר בייל השמ יענייז ךעלקינייא ייווצ

 ףלָאװ FID רעטכָאט ןייא ,לארשי ןיא ןברָאטשעג ,עקלארשי ןוא ץוביק

 PR טניווו לקינייא IW PN יסרעשזד-וינ PR טניווו ילבנראק הנח ,עיסיז

 ןבענ טניווועג .רעטכעוו לדנעמ ןופ לקינייא ONT PIN זיא יז .קרָאי-וינ

 .גרַאב

 ייב ןרָאװעג טיהעגּפָא קרַאטש זיא Nav any רעלענָאיצידַארט רעד

 ,תורימז ענייז טכליהעגּפָא ןבָאה לסעג ןצנַאג ןרעביא .ןַאמסדנַאל שרעה

ONDרע  PU MUN ONTטכַאנ-וצ-קיטיירפ ןעגנוזעגסיוא  PINגָאטײב תבש . 

 ,תיב-ינב עגייז I ןבעגעגרעביא רעייז ןעוועג זיא ןאמסדנַאל שרעה
 .ןשטנעמ עמערָא ןציטש טגעלפ ,שטנעמ AVIA א רוטַאנ רעד ןופ ןעוועג

 ,דוד ןוז PT :החפשמ PT PR ןעמוקעגרַאפ זיא OND רעשיגַארט א

 PR ,ץחרמ PR קיטיירפ א PR ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא. Wp סלַא ךָאנ

 ,דנַאלסור-טעיווָאס PR עינַאד טבעל רעדניק ענייז ןופ .הוקמ רעטלַאק רעד

 | ןליופ יווָאקשֶארפ PNR אדיא רעטכָאט א TN סקנָארב רעד pr לדנעמ

 תומוא ידיסח יד TID רענייא ןעוועג זיא שטיװָאלעגַאי ַאקשימ IND ריא
 ןיא אד ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןדיי רעװָאטַאינזָאר ליפ טָאה דע ,םלועה

 -אבסיוא ,טיוט םענופ טעוועטַארעג שפנ-תוריסמ סיורג טימ ,עקירעמַא

 .זיוה ןיא ךיז ייב ייז קידנטלַאה

 טלעטשעגפיוא זיא רעיומ סרעגרעב עיניפ ןוא לסָאי ןעוו ,קנעדעג ךיא

 ןזעוועג ןענעז רעדירב עדייב .רָאי ןט-10 PD גנַאפנָא PNR ןרָאוועג
 "בלעק טריטרָאּפסקע טָאה רעגרעב box .טָאטש PN םיטַאבעלַאב עבושח

 PN ןבעל סע .עקטַאי א טַאהעג טָאה רעגרעב עיניפ PR Pn Pp ךעל

 רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ רע) רעגרעב רתלַא ר"ד :רעדניק סלסָאי לארשי

 -אנמיג עדנרידוטש עטשרע יד ןופ ןזעוועג ןענעז יכדרמ שרעה רעדורב

 .ירטס ןופ ךעלקינייא סרעגרעב עיניפ ןוא רעגרעב עיצנוט ןוא (ןטסיז

 .לארשי ןיא ןברָאטשעג זיא סרעגרעב לסָאי עיצרַא

 STINT PR ןַאמכַאפ רעטוג ַא ,סָאבעלַאב רעכייר א ,ןרעטש ןימינב
 POR ןוא ןָאדנָאל ןיא טניווו לעפמַאי הנח ענייז רעטכָאט TPR ,דרעפ טימ

 ןרעטש המלש ,רעדורב סנימינב .ןילקורב pr טניווו םייהנַאמ Soy רעטכָאט

 טבעל עשוהי ןוז סנרעטש המלש .רחוס ןַא ןעוועג ,ןענרעל טנעקעג טָאה
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WIN? PR ןברָאטשעג קירוצ גנַאל טשינ זיא רכששי ןוז ןייז .ןָאדנָאל pr 
 טַארייהרַאפ ןעוועג  I.עשטנייש ,רעטכָאט סצרַאװש םייח  ONץרַאװש

 סקווו ןקירדינ ןופ ןעוועג זיא  WM,דרָאב רעצרַאווש ַא  Nטנעקעג ,דיסח

 טַאהעג ,רחוס רעטוג א ,ןענרעל טוג  PRתופתושב קנַאב א ווָאטַאינזָאר

 הנח ,רעטכָאט א סצרַאווש םייח ,ןַאמרעב בייל ןוא .ןפאשטכער סחנפ טימ

  PN IWINיצלאומש ןוז א  PR panקרָאי-וינ  PNטניווו טעדנעב ןוז א

 טָאה סָאװ דיי ַא ןעוועג זיא סנישרעה לאומש רעלעק ךורב .לארשי ןיא

 "עג קיסעלכַאנ ,דיי רעמורפ ַא .ןגעלעגפיוא דימת ,ךעלטרעווכיילג טגָאזעג

"YA קַאבַאט טימ טגיילרַאפ דימת זָאנ יד ,דרָאב רעסייוו ַא טימ ,טעדיילק. 

 ןיא זיוה םעד ןיא טָאה טניווועג .זיולק רעד רעביאנגעק רע טָאה טניווו

 .זנכשא ירוא הריד רעטייווצ רעד  PT.גניטימ ַא ייב ןפָארטעג ָאד ךיא בָאה ןוז

 ןיא ןעלקיטרַא עשייוג ןופ בלעוועג ַא טַאהעג ןוא טניווועג רעלעק ןימינב

 ַא ןופ עמיטש ַא טַאהעג ,טרעביושעצ דימת תואיּפ ןוא דרָאב .ץַאלּפגניר

 טרעהעגסיורַא טָאה'מ עכלעוו ,בייל  PRרע ןעוו ,ןסיורד  ONTטנװַאדעג

 ןרַאפ  Tinyטלדנַאהעג ןַאמרעמַאה לקנַאי .ןריט עטכאמרַאפ ייב וליפא

 בורק ַא רענייז זיא (דָארלסקַא) ןַאמרעמַאה עלעדוי .לעפ טימ רע טָאה

 טניווועג  PRןפורעג רעטומ ןייז ,קרָאי"וינ  ANATהנמלַא יד  ONTטניווועג

 ַא טַאהעג טָאה (םיובלטייט) דרָאב רעד טימ המלש .ןרעטש ןימינב ןבעל

 ,ןַאמנעזָאר לאוי לרעב ןבעל טניווועג ,דרָאב עדנָאלב עטכידעג  DONAעג

 זיא סָאד ,ןלַאגרַאּפש טימ טלדנַאה  ONDERןטינשרַאפ ןופ  PONTא ןיא

 טניווועג טָאה םעדייא סנַאמנעזָאר לאוי לרעב ,רעפיול יצמוחנ .קַאטרַאט

  TNטַאהעג  porטימ ךָאנרעד ,סעקרעקוצ טימ םדוק רעווש םייב בלעוועג
 הווצמ רעד ןופ ןטלַאהעג רעייז טָאה ןַאמנעזָאר קיציא .םילכ ענרעצליה

 -עג .ןיפוליגב ןייז בוט םוי םעד רע טגעלפ רָאי ןדעי ןוא הרות תחמש

 ,זיוה סישרעה לאומש ךורב ןופ הריד רעטייווצ רעד ןיא רע טָאה טניווו

 הרבח עגנוי ןגעלפ תבש ןוא סטכַאנ וצ קיטיירפ .טסביוא ןופ רעלדנעה ַא

“YAN JP ןרָאפרעביא ןיימ OND ןוא טסביוא-תבש ןעלדנַאהנייא ox ייב 

 סטשרעפ פיליפ ןיא רעפלעהסיורַא ןַא ןעוועג רע זיא 1932 ןיא עקיר

 -רע ןַא ,ןבעל רעווש ַא טַאהעג ןרָאי ענייז עלַא ,גנומענרעטנוא-סובָאטיוא

 ןיא טניווו יול ןוז ןייז ןוא דנַאלָאה ןיא טבעל לאקזחי ןוז ןייז .סעכעל

 טניווו ,ןַאמנעזָאר (לכעמ) סקַאמ ,רעדורב א .לארשי  PRזיא ,קרָאיזוינ

 .טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאטַאינזָאר רעד TD טנעדיזערפ

 ?TIN רע-20 יד PN ןעמוקעגמוא שיגַארט זיא ןמחנ רעדורב רעייז

 .ןכש א סרעייז ,יקצענַאיפַאל ןאפעטס חצור ןכרוד

 ONT .זעלערעפ ןכרוד ןעגנַאגעגרעבירא זיא ןמחנ ןעוו ,סע זיא ןעשעג

 ףיוא טייז PON TID ןענאפשוצכרוד טיולפ ַא ןופ Ww רעקירדינ רעד זיא

 IVT“ ןוא ןפָאלעגסױרַא יוג רעד זיא ,סָאד קידנעעזרעד .רעטייווצ רעד

 זיא ןמחנ ,דנַאטשנגעק ןפמעט א סעפע טימ ּפָאק ןרעביא ןענמחנ טגנַאל
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 לָאטיּפש PN טריפעגפַא ON ONT ןעמ ,ןלַאפעגקעװַא רעטרעדנווורַאפ ַא
PXןברָאטשעג רע זיא טרָאד ןוא ינילָאד  PDןדנּווו יד . ON INT PR 

 יוג רעד .ןברָאטשעג זיא רע רעדייא רעירפ ךָאװ א לָאטיּפש PR ןעזעג

 טכירעג-זיירק רעירטס םענופ ןרָאװעג טרעּפשרַאפ גַאלש-טיוט ןרַאפ זיא

 .הסיפת רָאי א ףיוא

 .טייטס עינַאװליסנעפ ,גרובסטיפ ןיא ךיז טניפעג םולש ןוז סנמחנ

 תוקלמ ןגָאלש רופכ םוי ברע טגעלפ רעכיילב סעיניב םירמ לואש

 ןעקנעדעג YON IN ,רעכיז PA PR .ןשָארג !IW ַא ןעמוקַאב רַאפרעד ןוא

 טיירפשעגסיוא ןזעוועג ןקירב יד ןענעז הליפת ona עלַא ןעװ ,ךָאנ

 םעד ןבָאה ביל רעייז טגעלפ שרעה םהרבא ןוז סרעכיילב לואש .ייה טימ

Tinyןדעי טעמכ טגעלפ ןוא  ova nawןענעװַאד ןינמ ןטשרע  FINDדומע . 

 ןַאמּפַאה םהרבא

 טלַאטשעג עטנַאסערעטניא ןַא

 ןייז בילוצ רקיעב ,לטעטש ןיא

 ערעדנוזאב ןוא טײקשימַאניד

 -עג רע טָאה ייברעד .ןטייקיאעפ

 ןכעלנייוועגרעסיוא IN טַאה

 JOU ןוא ןענרעל וצ טשרוד

 שממ ,טנעיילעג ,טנרעלעג טָאה

 -רַאעגסיוא PR רעכיב ןעגנולשעג

 ןפיוא קוק ןטסנרע IX Pr טעב

 .שטנעמ ןוא טלעוו ףיוא ,ןבעל

 -ראפ א דימת TIN עגנוי יד PR רעײגספרָאד א ,ןַאמסדנַאל ףלָאװ

 תיב PR טכַאנרַאפ NAW קידנציז זיא ,רענעדירפוצ טשינ ,רעטערַאמכ

 ןוא גָאטײװיּפָאק ףיוא ןגָאלקַאב רעייז ךיז רע טגעלפ תושמשה pa שרדמה
 טגעלפ ?TIN יד ןעגנַאגרעד PW DX זיא'ס IN PR PT וצ ןדער ױזַא

 .ןפערט SRP NTR לָאז prow א :ןפורסיוא רע

 ,סקַאװ JOR :ערה-ןיע TW ןכערּפשּפָא טגעלפ רעטבָאלעג עגייפ עשַאס

 ןעוועג זיא זיוה ריא .ןעוועג-סנרפמ ךיז יז טָאה םעד ןופ ןוא לגייב ןקַאב

 רעזייל-םייח טניווועג רעטעפש ןבָאה'ס I ,רעטסיולק ןשיסור ןגעקטנַא

 יד ןיא ןוא יורפ עכעלרע IN ןעוועג זיא יז .רעמערקרעדעל א ,ביוטלטרוט

 .טעז רעד וצ ריא ייב ןסעּפָא טנעקעג ןַאמערַא ןַא טָאה ןטייצ עטוג

 ,רוביג ַא דיי ַא ןעוועג זיא ,בצק ַא ,םהרבא WN ,ןַאמ סעגייפ עשָאס

ONNעטשרעטנוא יד ייב ןטלַאהעגנייִא טנעה עקרַאטש ענייז טימ טָאה  

 ןייק טשינ זיא סָאד .דרעפ ייווצ טימ טנַאּפשעג ןגָאװ קידנפיול ַא רעדער

 .טקַאפ ַא רָאנ המזוג
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 טיירב ,ךיוה ,רעטבָאלעג שרעה ןוז ןייז ןעוועג זיא םיא ןיא ןטָארעג

 -ערק ןיא רע טָאה טניווועג ,רעטילימ ןיא טסירעליטרַא ןַא ,קרַאטש ןוא

 DR ינדיס ,ןורהא .םעס ,קעשוד :ךעלקינייא ענייז ָאד ןבעל סע .עציווַאכ

 .למעז דוד

IWזיא טקַאדידָאטיוא  TNAלסיב א טנעקעג .ןַאמּפָאה םהרבא  

 .עיפַארגָאטָאפ TX עימעכ ,עירעטלַאהכוב ,עיפַארגָאנעטס ,שיאערבעה

 ןוא הבוט א INO וצ טַאהעג ביל ,םענייא ןדעי וצ טנַארעלָאט ןעוועג

 ,רָאמוה ןטוג ַא טַאהעג .תוירבל חונ ַא .הצע עשיטקַארּפ ַא ןבעג וצ טסוװעג

 רע טָאה טניווועג .זײרקמַארד ןשידיי PR וויטקַא ןעוועג ,ןציוו טגָאזעג

 -ספרָאד ַא ,דיי רעמורפ א ,ןַאמפָאה עשוהי רעטַאפ ןייז .ליש רעד ןגעקטנַא

 טגעלפ יסָאס רעטומ יד .ךעלמעווש עטנקורטעג טימ טלדנַאהעג ,רעייג

 .רענעגעוו יד PD רעדער יד ןרימש IS ץכעגעזד ןפיוקרַאפ

 ,רעטסוש ַא ,ןפיצנירפ טימ שטנעמ א ,ןַאמצַאק (וינ/היעש) היעש

 ןטימ ןטפעשעג טריפעג ,ןקירברעסַאװ ייב ןטישפיוא טכַאמעג ךָאנרעד

 ןריקורב וצ ךעלדנייטש עטקַאהעג םיא INP טרעפילעג ,שילַאװ ןָארַאב

 .ןגעוו יד

 .עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג עיציג יורפ ענעזעוועג סהיעש עלמהרבא

 SOW" טימ PT ןעמענרַאפ וצ טַאהעג ביל טָאה ןַאמנעזָאר עשטלארשי

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןעמונעג לײטנַא טשינ רעבָא ,קיטילָאּפ רעשיט

 -טעג ןבָאה ON ייב .ץַאלּפגניר ND רעיומ רעד ןיא קנעש א טריפעג טָאה

 רעטכָאט סנַאמנעזָאר עשטלארשי .הרבח עכעליירפ .סענַאּפ עשיליופ ןעקנור

 ַאנילָאד TD סעקינעמילפ יירד ענייז ןוא ןליופ ןיא טבעל רעיפַאס עקטַאל

 PL PR“ סינע קעלַאס ןוא קרָאי-וינ ןיא YPM סינע קינָאמ ןוא עיציפ

 .יסרעשזד

 ,רעלדירפ רכששי וצ טרעהעג טָאה רעיומ רעד ןופ טפלעה עטייווצ יד

 ןטלַא םענופ רעדורב ַא סרעלדירפ שיבייל ןוא םעדייא סנַאמנזָאר השמ

 .(טרָאּפסקע) רעייא טימ רעלדירפ רכששי טָאה טלדנַאהעג .ףרַאד

 ןבעגעגרעביא ןייז ןלָאז ןרעטלע זַא ,ךעלריטַאנ ןוא לַאמרָאנ זיא סע

owרָאנ ,רעדניק ערעייז  NINעשטנעה ןוא רכששי יוו ,טייקנבעגעגרעביא  

 זיא רעדנעס זוז ןקיצנייא-ןוא-ןייא רעייז וצ ןזיוועגסיורַא ןבאה רעלדירפ

 -ּפָארַא טשינ גיוא ONT ON ןופ טגעלפ רעטַאפ רעד .ןרעדנווואב וצ שממ

 רעלדירפ רכששי רעבָא ,ןרָאירעדניק עטוג רעדנעס ONT טַאהעג .ןעמענ

 ?UN 56 ןופ רעטלע PN ,1915 רעמוז PR ןברָאטשעג גנוי זיא

 -רעקוצ א ,יירָאטידנָאק עטוג ַא וָאטַאינזָאר PNR טַאהעג טָאה רעדנעס

 ןטייצ יד JOY םוצ ןכַאז עטוג ערעדנַא TN רעסַאװ-עדָאס ,ןטערַאגיס ,עינ

 .קיטעמוא ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ןשטנעמ ,רעגרע טכעלש ND ןרַאוועג ןענעז

 -טלעוו עט-2 יד ,ןעמוקעג זיא עפָארטסַאטַאק יד ,ןפָארטעג ןבָאה ייז

 רעד טימ רעלדירפ רעדנעס זיא המחלמ רעד רַאפ טרַאה ןוא ,המחלמ
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 יז ןענעז יוזא PR עקירעמַא Pp ןעמוקעג רעדניק 2 ןוא יורפ ,רעטומ

 .םוקמוא ןופ ןרָאװעג לוצינ

 ,זדנוא TD רענייא רעדעי טעמכ יוו ָאד רעדנעס ONT ןעגנַאפעגנָא

onןרעווש ןפיוא :ָאד טגָאז'מ  PA Ayרע  PT ONTטנדרָאעגנייַא טוג  
 .ןילקורב ןיא

PR Pwעגנוי יד  PR?ענייז  ONTןזיוועגסיורַא רעלדירפ רעדנעס  
 -שעג ,רָאמוה ןטנכייצעגסיוא ןא טגָאמרַאפ ,טנַאלַאט ןשירעליפשיוש א

 ןפיוא PT ייב טכַאמעג רע ONT TOY JON] Maw Xx ןיא .לדיפ ףיוא טליפ

 -עג ןענעז גרַאווגנוי הרבח ,גנולעטשרָאפ NR םעדיוב ןפיוא קָאטש ןטשרע

 יירד טסָאקעג טָאה טירטנייא ,גנולעטשרַאפ רעד וצ ןפיולוצ ןעמוק

 ןדנובעגרעטנוא ייז ןוא ןזיוה יד ןופ ךעלפענק ןסירעג ןעמ טָאה .ךעלפענק

 ןיב ךיא .עידעמָאק יד ןעז וצ יבא ,ךעלקער יד ןופ סעקיילש יד טימ

PONטלַאװעג טשינ בָאה'כ לייוו ,גרַאב ףיוא  naw prךעלפענק ןסייר . 

 .רעצעלּפ-ץיז יד זעוועג ןענעז ןלוטש עטרַאּפשעגרעטנוא ,קנעב עטלַא
 .רעטערב עטרַאּפשעגרעטנוא ףיוא ,טנָארפ PNR ןעוועג זיא עניב יד

 ,עליישטַאפ ַא ןיא טלקיוועגנייא ּפָאק רעד ,דיילק גנַאל ַא ןיא ץל א רענייא

ONTעשזַאס טימ טרימשעגסיוא םינפ , ONTירג טכַאמעג טלעטשעגרָאפ - 
 טָאה םלוע רעד .סעקלָאשזָאק טכַאמעג TIN ןעגנוזעג ,ןעגנורּפשעג ,ןסַאמ
 .הַאנה סיורג טָאהעג

 -סיוא PI DN בולק-ןרָאטַאמַא םעד PR וויטקַא ןעוועג זיא רעדנעס
 רעטייל ןוא רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא רע .ןלָאר עשימָאק PN טנכייצעג

ppטריפעגפיוא ,ןעגנולעטשרַאפ ליפ  PRשידיי . PRרע זיא עקירעמַא  

 ,טפַאשנַאמסדנַאל רעװָאטַאינזָאר רעד ןופ טנעדיזערפ ןעוועג

 זיא רעטומ ןייז ,רָאי 59 ןופ רעטלע ןיא ,גנוי רעדנעס זיא ןברַאטשעג
 רעדנעס .רָאי 80 רעביא TD רעטלע PR רעירפ רָאי IND ַא טימ ןברָאטשעג

 .רעטכעט עטַארייהרַאפ ייווצ ןוא MD ַא טזָאלעגרעביא טָאה

 ןיא רחוס-האובת רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא ןַאמטרָא לדנעמ שרעה

 ,ןיז סרעפעט עשטהרש ,רעּפעט יצוב PR ָאעל ךעלקינייא ענייז .טָאטש

 ,קרָאי-וינ ןיא ןעניווו רחוס-האובת א ,סנַאמדיוו המלש RAT עיצוב

 .ןליופ PR טניווו PT סנַאמטרָא קיזייא ,ןאמטרַא ר"ד

 רעד DD ןטפעשעג טריפעג ,וָאינשַארב PNR טניוועג טָאה ןַאמטרָא

 לָאטנזָאר לקעי טימ תופתוש טלדנַאהעג ,ווָאינשָארב PR רעגניזעלג עמריפ

 יב ךיא ןיב ןעוועג .עקווילס ןיא קַאטרַאט םעניילק ַא ַאקסניהערעּפ ןופ

 רעד וצ ףתוש NX ןעוועג ,רָאי IND א אקסנעהערעפ PN טקיטפעשַאב ייז

 לאומש רעגָאװש ןייז טימ עקווילס ןיא קַאטרַאט םוצ ךיוא יוו ,לימ

 .ןפאשטכער

 אד זיא קירוצ גנַאל טשינ .רעדירב ייווצ ָאד טָאה ןמדיוו המלש
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 ליפ ןעוועג ,דיי רעמורפ א ,ןוז א סלדנעמ שרעה ,ןַאמטרָא ףסוי ןברָאטשעג

 סנפאשכער סחנפ .עשזנַארב-ךיש רעד ןיא טקיטפעשאב PW PX ןרַאי

prַא טַאהעג טָאה ,לאקזחי  PN POIזיא ,הפיח  PRןברַאטשעג לארשי , 

 .הפיח PR yan רבלג הנח רעטכַאט ןייז

Aorרעשיכיירטסע רעד ןיא ריציפָארעטנוא ןעוועג זיא ןרעטש ןועמש  
 ןוא קַאבַאט ,לעמ טימ טלדנַאהעג ,דיי רעשידיסח א רע זיא ןעוועג ,ײמרַא

 ,ץַאלּפגניר ןטימניא בלעוועג ןייז טַאהעג TX טניווועג ;ןכַאז ערעדנַא

 בייוו PT .זיולק PR יאבג ןעוועג TWD עדנָאלב עטכידעג ַא טַאהעג

 ןענעז רעדניק ערעייז ךיוא ,רחסמ ןיא ןגיטשעגרעביא םיא טָאה עיצמַאמ

 .םירחוס עטוג ןעוועג

Sprawozdanie 

KOMERCYALNEGO TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO 
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 א ,רעזייוו סטחוש עלהשמ ,עדייז ןעוועג זיא םעדייא סנרעטש .ש .י

 סנועמש ףסוי .הכרב בייוו ןייז ןוא זיולק ןיא ארוק לעב א ןוא טחוש

 .ץַאלּפ-גניר PR בלעוועגדזייפש ַא טריפעג טָאה רעטכַאט

 ,הכאלמ לעב רעגולק ,רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא דנַאמַאיד לקנַאי

PNןיירַאפ-ןויצ-ילעופ ןופ טנעדיזערפ ןעוועג ןטייצ עשיניַארקוא יד . PIN 

 ןופ ןוא ןטנעטַאּפ טימ ןבעל ץנַאג Por ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ײרעלָאטס

 גנוי זיא ןוא טכַאמעג טשינ ןבעל ןייק רע טָאה סעיסעפַארפ עדייב יד

 -עגרעביא טָאה ,ליח תשא ןַא ,בייוו יירטעג ןייז .ןַאמערַא ןא ןבראטשעג
 ערעווש ןגָארטעג ,ןקַאבעג ,טעווערַאהעג רעווש ,הסנרפ np לוע םעד ןעמונ

 ןענעז רעדניק ערעייז .ןפיוקרַאפ וצ ףרָאד ןטלַא ןפיוא סקעבעג טימ ןשיוק

 ,רעלעטש-הבצמ ַא ןעוועג זיא דנַאמַאיד ןועמש :ענעטָארעג רעייז ןעוועג

 רעלפוס ַא ןעוועג ,יירעקעב-הצמ א טריפעג חספ רַאפ ןדליש טכַאמעג

nyoןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי ןופ ןבָארּפ  PRוָאטַאינזָאר . PT 

 .רוחב רעקראטש א ,רעכעלב רעטוג ַא ןעוועג זיא עלעבואר רעדורב

 טניווו דנַאמַאיד עינַאמ .לשנַא ,רעטסגניי רעד ןעוועג ךיוא זיא ןטָארעג

prןטסָאּפ ןכעלטרַאװטנַארַאפ ַא ףיוא טעברַא רע וו ,לארשי . 

 DOS ַא ןטלַאהעג ,רעקיציילפ טיירב ןוא רעכיוה א ,דנַאמַאיד ךורב

 -נַאגעגמורַא םירופ זיא ,שמש-טָאטש ןרָאװעג רע זיא רעטעפש ,ץחרמ סָאד

 ,רעדורב ַא ODN PT ,רעגָאװש ַא ָאד טַאהעג ,רעליּפש-םירוּפ יד טימ ןעג

 ןברָאטשעג ןיוש זיא רעכלעוו

 טימ Pr טנכייצעגסיוא PR ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעלעג םינוב

 .ןויצדתביש PO לַאעדיא ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ PR תופירח רעדנוזַאב

 טרעטסייגַאב ,ןיירַאפ ןשיטסינויצ ןקיטרָא ןופ רעדנירגטימ א ןעוועג זיא רע

 קעװַא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא .רוד ןגנוי םעד שיטסינויצ

 "נידאב ערעווש יד ןטלַאהעגסיוא טשינ טָאה ,דנַאלסור ןייק טילפ א יוו

 ערעדנַא .לארשי ןיא טבעל קחצי זוז ןייז .ןברָאטשעג טרָאד זיא ןוא ןעגנוג

pr onyןבעל הרש רעטכָאט יד ןוא  PRןדעווש . IXרעטכָאט ערעדנַא  -- 

 .עיגלעב זיא

 עשידיי רַאפ רערעל-עיגילער ,גרעבסרעלדַא (אפיל) דלַאּפָאעל ר"ד

 ,רערעל רעטוג ַא ןוא זעיגילער ןעוועג ,עלוש-סקלָאפ רעד px םידימלת

 לוש PN PPD טפרַאדעג ON OND ןוא ןגיוא עדייב ףיוא ןראוועג דנילב

 ןבעגעג ךיוא טָאה רע .עיגילער עשידיי םידימלת עשידיי יד ןענרעל םוצ

 -םענפיוא םוצ ןטיירגוצוצ ףיוא טסילַאיצעּפס ַא ןעוועג ,סעיצקעל עטאווירפ

 YA“ ,םידימלת ענייז ND AVION זעוועג PI PNR .עיזַאנמיג PR ןעמַאזקע

 קענָאל TR אגיז ,קעליוו :ןיז ענייז .קינייוונסיוא םעדכָאנ ןיוש טנרעל

 .רָאטקַאד רעטוג ַא ןזעוועג זיא קעליוו ,טנעגילעטניא רעייז ןעוועג ןענעז

 ןבלעז םעד PR טניווועג ,תומהב wn טלדנַאהעג טָאה ָאריּפש ץרעה

 DNA רעבלעז רעד ףיוא .יירעקעב ַא טריפעג ,ןַאמדיװ לחר טָאה זיוה
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 לדנעמ שרעה ןעוועג .טפעשעג-ךיש ַא טַאהעג ,שירפ שיבייל טניווועג טָאה

 עיבייא ןגיוצרַאפ ,בייל ךָאנ הנמלא ,רענסאק עיצנייש .םעדייא סנַאמטרָא

 yoyo“ א טריפעג טָאה ,המחלמ טלעוו רעטשרע רעד PR ןלַאפעג ,רענסאק

 טימ ןעוועג סנרפמ ךיז יוזא TR שרדמה תיב ןבענ זיוה PR Pr ייב ייר
 .רעדניק יד

 סעיבייא ןעוועג זיא ,רעטסוש א ,רענסאק YON ןגיוצרַאפ ,םהרבא

 םייהַא זיא .עניב ,רעטכָאט ס'גרעבנזָאר לאומש IS טַארייהרַאפ ,רעדורב

 -אוו םעניילק ןבענ טניווועג ,טפַאשנעגנאפעג רעשיסור רעד PD ןעמוקעג

 -ער א .קרָאי-וינ PR טניווו רעטסעווש ַא סרעייז .ןברָאטשעג גנוי ,רעס

 טשינ ,רעבײרטנקלָאװ המחלמ רעד ראפ טַאהעג טָאה יירעקעב ערעלוג

 טריפעגנָא בייוו ןייז טָאה הרירב ןיאב .המחלמ רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ

wnיירעקעב רעד . PRזיא רעטָאפ  INVAטניווועג .רעגרעב לרעב  PR 

 ?FON טימ ָאד PR בָאה ןפָארטעג .זױהטכַאלש PN טעברַאעג ,ץַאלּפ-גניר

 ילא :ןברָאטשעג NT זיא לצעג רענייז ןוז PR .רעדורב א םענייז קירוצ

 PN (עירעסַארג) טפעשעגזייפש א ONT YORI .עינרָאפילַאק PR טניווו

 .אישזדראשזד PR OPM רתסא רעטכָאט עטַארייהראפ א ךָאנ ,ןילקורב

INלקינייַא , Porטניווו .ןוז א ס'היח רעטכָאט  PNRזיא ,קרָאידוינ  “IND 

ONT 

 ווו טרָאד ,ץנימ עינומ טריפעגנָא טָאה יירעקעב רערעלוגער ַא טימ

 .ןרעטש ןימינב רעביאנגעק .זיוה (רָאטקעריד-לוש) סיקצערָאק זיא סע

 .םיא IND טעברַאעג ONT ץנימ TID ,רעטָאפ ןייז

 טקיטכעמלופַאב ןעוועג .ירטס ןיא ערוטַאמ טכַאמעג טָאה ץנימ ינומ

TDעיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד  ISןרק ןרַאפ טלעג ןעלמַאז  nop 

PNווָאטַאינזָאר  TNטנגעגמוא . 

 ןבָאה ןטסינויצ יד ONT ,הרות רפס יד ןבירשעג UNA רפוס אפיל

 הליהת בייוו pr .המחלמ רעד רַאפ ליש רעװָאטַאינזָאר PN ןבעגעגניירַא

 טיול TIN קירוצ רָאי רָאּפ א טימ ןברָאטשעג ,עקירעמַא PN ןעוועג זיא

 רעדניק ענייז .לארשי ןיא הרובק וצ ןעמוקעג יז זיא שטנווו ןוא ןליוו ריא

 .קרַאידוינ PR TPM עשטלאומש ןוא הכרב

 עיסיז טניווועג ONT ,ווָאשטירַאווס PP Pr טמענרַאפ'מ WT ,געוו ןפיוא

 IND“ ןעוועג .ןטקודָארּפ-רוטלוקירגַא wom טלדנַאהעג ,גרעברעפפוק הירא

 םולשב ןעמוקעג ,המחלמ טלעוו רעטשרע רעד תעב דנַאלסור ןייק טקיש

 דזדירב PR טניווו רעפעט ַאלעדַא רעטכָאט Por ,המחלמ רעד ךָאנ םייהַא

 WIP OVINE ,טראפש

JOP ןעמונרַאפ ךיוא ןסור יד ןבָאה ,רענייש א ,טַארבנייל הדוהי apy? 

 רע תעב ןצנַאש ענעבורגעגסיוא יד ףיוא טקוקעג טָאה רע לייוו ,דנַאלסור

 ןעוועג זיא  PNטעברַא ןגעוו יוואקאר ףרָאד  PXזיא  PAIN-מייהַא םולשב
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 ךָאנ קנעדעג PR .דומע ןרַאפ ןענעװַאד וצ טַאהעג ביל ONT רע .ןעמוקעג

 .שרדמה תיב ןגעקטנַא טניווועג ,ןושמש רעטָאפ ןייז

 PUT שיטַאבעלַאב א טריפעג ,רחוס רעטוג ַא ןעוועג זיא ענאט אפיל

 PON .רעמיווש רעטוג ַא ,שטנעמ רעקרַאטש א ,ןדיי map ליפ ןָאטעג

 עקרעמ PR יצמלש רעטכעט PNY PR יסרעשזדיוינ PR טניווו זוז
 .עניטנעגרַא ןיא לארשי Pr PR .לארשי ןיא זעניווו

 זיא רעכלעוו ,רענדנאל לרעב pp רעדורב א רענדנאל שרעה לארשי

 ַא ןעוועג זיא שרעה-לארשי .ןברַאטשעג גנוי ,הקדצ-לעב רעסיורג א ןעוועג

 רענייא ןעוועג ,בלעוועג-זייפש א טַאהעג .זיולק PR טנווַאדעג ,דיסח א דיי

 naw למיירטש א ןגָארטעג ךאנ TANT ONT ,טַאטש PN PD עקינייוו יד ןופ

 ןט-19 DD PO םייב PNR ןהכה ןרהא-ריאמ 'ר רעטַאפ רעייז .בוט OY ןוא

 .ללוכה שאר ןעוועג זיא רע ּוװ לארשי-ץרא ןייק ןעוועג-הלוע טרעדנוהרָאי
poyטבעל לגיפש עשוהי 'ר ,לקינייא  PRעשוהי ,לקינייא טייווצ ַא .לארשי  

 -בדנ PT טימ טנכייצעגסיוא PT“ ןוא ןפרעווטנַא PN טבעלעג טָאה רענדנַאל

 .ןטלאטשנא-הקדצ IND ןבעגעג TO א ןוא לארשי ראפ תונ

 ןענעז רעלדירפ לאומש ןוא יורט לארשי ,לַארוק הנוי ילא ,קילַאפ בייל

 א ,רעצינש בייל .םירחוס ענעעזעגנַא ,סמעדייא סנַאמּפָאה עוועוו ןעוועג

 ,ןאמסַארטש ןושמש .רעלַאמ-ןבוטש ןזעוועג ןענעז זוז ןייז ןוא רעייגספרַאד
 תחמש הקזח ַא טַאהעג ,ןכש ַא רערעזדנוא ןזעוועג לָאמַא זיא ,רַאטידעפס א

 .שרדמה-תיב ןיא "תארה התא,, ןגאז וצ הרות
 ןעוו .שטנעמ רעקידנעטשנָא ןַא ,דיי רעליטש ןוא רחוס א ,רעפיול םולש

 ,ןעגנוטייצ ןפיוקראפ רע טגעלפ טַאהעג הנותח לָאמ ןטייווצ םוצ טָאה רע

 AN“ ןוא גייצעגביירש ,גנולעטשַאב ףיוא ןטפירשטייצ ערעדנַא pr ןלַאנרושז

 שידיי טליפשעגטימ טָאה ,ענייש ַא רעייז ,רעטכָאט ןייז .ןטייקיניילק ערעד

 -טביר ,רעטסעווש ערעטלע ריא .סענַאדַאמירפ יד PD VION ןעוועג ,רעטַאעט

 -טסודניא-ץלַאה רעכייר א ,דלעפנייז OOM IND טַארייהרַאפ ןזעוועג זיא ,עש

 ענייז ןיא זיא עקסָאי רעדורב רערעגניי ַא ןוא אקסניהערעפ ןופ טסילַאיר

 ףרַאדכָאה ַאניגער רעטסעווש-ףיטש PN .ווַאטַאינזַאר ןופ קעווַא ןרָאי עירפ

 .ןעגנומענרעטנוא עכעלטפַאשלעזעג ייב קיטעט ןזעוועג זיא

 רעטנעגילעטניא ןַא ,םעדייא סוועל קיציא רעזייל ,ץיװָארַאה לאומש

 טסכענ ,רעיומ סרעלעה עיסַאס PR בלעוועג-זייפש ַא טַאהעג טָאה ,שטנעמ

 קיציא רעזייל ךיוא ,רענליוו סעטַאמ טפעשעג-טינש ןייז טַאהעג טָאה םיא וצ

onyָאעל ר"ד ,ןוז סציװַארַאה לאומש .שטנעמ רעליטש א ,םעדייִא ןַא  

 רעד טימ טייצ עסיוועג ַא טריפעגנָא ,טַאקָאװדַא IN ןזעוועג זיא ץיווָארָאה

 ROY PR רעטַאעט wT טליפשעגטימ ,קעטָאילביב רעשיטַאטש

 לוש PR OND רעקירָאיגנַאל ,תומהב ןופ רחוס א ,גיטסול בקעי השמ

 .טנַאוו-חרזמ רעד ףיוא ליש pr ןסעזעג ,הליפת לעב x ךיוא ןוא

 ןוז ןייז ,דנאלשטייד ןיא ןרָאי ליפ טכַארברַאפ ,טילבנרַאק לכעמ השמ
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 -עג ,סרוק-םינזח םעד טקידנעעג טשינ רעבַא ,תונזח טנרעלעג טָאה עקלורס

ONTעמיטש עטוג ןוא ענייש א , IVANריא טימ טכַאמעג טשינ  PPערעירַאק , 

 לבלעוועג ַא טַאהעג ,רעטכָאט סטריוו לאומש טימ טַאהעג-הנותח טָאה רע

 ,ץַאלּפגניר ןיא תורוחס עטשימעג ןופ

TIANןאמסייוו  ONTנעל א טניווועג .רעטכַאט סלכעמ השמ טָארייהעג - 

 זיא ןַאמסייוו דוד ר"ד ,רעדורב סנַאמסייוו ןרהא .דנַאלשטייד PR טייצ ערעג

 ,סרעליש עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג ,עיזַאנמיג ןיא רימ טימ ןעגנַאגעג

 א ןיא ץעגרע עיזַאנמיג רעשידיי רעטַאווירפ ַא ןיא רערעל -- ךָאנרעד
 PR טבעל ,עמיס ,רעטכָאט סנַאמסייו לכימ .עיצילַאג-חרזמ pr לטעטש

 .לארשי

 דנַאלשטייד PR ןעוועג זיא ,רעגָאווש סלקעי ןויצ-ןב ,ךילמענ לדנעמ

 TON“ ןַא טַאהעג ,םייהַא ןעמוקעגקירוצ ,עקירעמַא PR ךַאנרעד ,ןרָאי ליפ
 wom טליפשעג TANT לטיג ןוא עדיירפ רעטכעט ייווצ ענייז .טפעשעג

 .וואטַאינזַאר PR רעטַאעט

 ןוא טפַאנ ,ץלַאז ,לעמ טפיוקרַאפ ,ןאמ ריא ןוא ןאמדרע ס'לאומש הרש

 ןופ גניטימ א ייב קירוצ ןרָאי טימ ָאד ךיא בָאה ןעזעג .ןכַאז עטוג ערעדנַא

 ןייז אד לָאז רע ,לכימ םירפא לשנא החפשמ רעד ןופ םענייא בולק רעזדנוא

xיאבַאר א רעדָא דנערווער א ,שדוק ילכ לקיטש . 

 טניווועג ,ןעלקיטרַא זייפש TN VENI טימ טלדנַאהעג טָאה לגיפש לקעי

 החפשמ רעד טימ טרעדנַאוועגסיוא ,ץַאלּפגניר ןיא בלעוועג סָאד טַאהעג ןוא
 -עג טָאה םיא ןופ זיוה סָאד .לארשי ןייק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 non ןבלעז םעד טריפעג ןוא PT סנַאמפַאה עוועוו ,ןאמפַאה םולש טפיוק

 PR רעטכעוו-טכָאנ רעשיטַאטש ַא ןרָאי ליפ ןזעוועג זיא להאוו דוד

 ONT טסיורגעג .לקנעש ַא טימ טריפעגנָא ONT בייוו PT .ןפָאלשעג גָאטייב

 (ONT ,סלהאוו יד TD רעקימַאטשּפָא TR זיא רע OND ,טימרעד להאוו דוד ךיז

 רעשיליופ רעד טיול לָאמַא זיא ויתובא תובא ענייז ןופ להאוו א רענייא

 .גינעק רעשיליופ ַא ןזעוועג עדנעגעל

 TIN ,רָאה עטיור עטרעביושעצ טימ דיי א ,רעטכעוו סילאצ שרעה

 ןקילייה ןפיוא ןירעגָאז ןוא עטיאבג ַא ןעוועג זיא הכלמ בייוו ןייז .תואיפ ןוא
DINתוצמ ייב ןירעטענק ַא ןוא  PINזיא בייל ןוז רעייז .חספ  INDןרָאי ליפ  

 ,רישעג ONT ןשַאוועג DN טכָאקעג ,ןַאמפָאה עוועוו ייב רעכעק א ןזעוועג

 -סעלרַאפ רעייז ןזעוועג .זיוה סָאד ןטלַאהעגפיוא ןייר ןוא טמיורעג ,ןקַאבעג
 ,טָאטש PR רעקיצנייא רעד ,טעברַא ןייז PR ךעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ךעל
 ַא ,לקנַאי לארשי רעדורב ןייז .יורפ א YD טעברַא יד ןַאטעג טָאה סאוו

 JIN זיא ,םעגעיב ןפורעג ,רעגַאװש PT ,רעגערט א דיי רענשַאּפָארַאה

 ןזעוועג זיא סלבואר םייח ,רעגָאװש רעטייווצ Pr ןוא רעגערט א ןזעוועג

xהלגע לעב . 
 DN ןעמ ONT ןפורעג ,לגניי סלַא ךיא קנעדעג רעדורב ןטסגניי ןייז
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 .רעטעוו ןייש טניימ ַאדָאגָאּפ טרָאװ עשיליופ ONT ? ONT IND .סעדָאגָאּפ ילא

 לָאמַא ,ףױרַא ONAN ,טיירדרַאפ דימת ּפָאק ןפיוא לטיה ןייז ילא טגעלפ ןגָארט

 ירפרעדניא ןעמוקעג זיא רע זַא ,טרָא ןקיטכיר ןפיוא טשינ ,טייז רעד ןיא

 יד ןבָאה ,ןרעטש רעביא poe ןגעלעג זיא לטיה ONT PR ןענעווַאד םוצ

 ַא ,רעטעוו POW א .ה.ד ,עדָאגַאּפ ַא ןייז טעוו טנייה זַא ,טגָאזעג ךיילג ןדיי

 לטיה ONT זיא רעמַאט .ןרעטש ןרעביא ףיורַא לטיה ONT טגָארט PON ןמיס

 .רעטעוו טכעלש א ףיוא ןמיס א ןעוועג סָאד זיא ,ןרעטש ןרעטנוא ןעוועג

 -ניווועג ןייז לייוו ,תואיבנ ןייק טקעטשעג טשינ םעד ןיא טָאה ךעלטנגייא
 NPR ןוא גָאט םענייש ַא PNR ףיורַא לטיה ONT ןגָארט וצ ןעוועג זיא טייה

 BRI -- גָאט ןקידנגער

 ,שעקעב ,רעוטיל ָאקרעב :ווָאטַאינזַאר PNR ןטסיטנעד עטוג ןענעז ןעוועג

 רעטצעל רעד ,ביוטלעטרוט קעליוו ןוא קַאווטול היעש ,םעדייא ס'ץנירפ ,יולב

 א סרעלדירפ רכששי ןוא שיבייל ,ףרַאש לקעי .ןליופ PNR ןברַאטשעג זיא

 PR רעדנעס Pr ענייז .ןאמרעסַאוו ר"ד ?Jay טניווועג AMO ַא ,רעגַאווש

 -עג ,דרַאב רעסייוו ַא טימ דיי א ,רעטיירק לסָאי .לארשי PR ןעניווו םהרבא

 .יימרא רעשיכיירטסע רעד ןיא ןאמטפיוה ןוז א טַאהעג ,זיולק ןבענ טניווו
 ערעטלע Soon ַא וליפא רעדָא ןרָאי עניימ PNR ערעדנַא טשינ ןוא PN טשינ

 טזַאלרַאפ ONT רע ODT ,ווָאטַאינזָאר PN ןעזעג זיא'ס ןעוו םיא ןבָאה רימ ןופ

 yx“ ךיא ןכלעוו ,לקנאי רעדורב ןייז ךיוא .טסניד-רעטילימ ןרַאפ טָאטש יד

 טשינ PT PN ווָאטַאינזַאר טזָאלרַאפ ןרָאי עגנוי ענייז PN ONT ,טוג קנעד
 .טרעקעגקירוצ

 ןעוועג ,דמלמ רעטיור רעד ןפורעג ןעמ ONT ןוז א ס'ריאמ ןטלַא םעד

 .טענגאמ א טימ יו דומע DS ןגיוצעג םיא טָאה'ס ,הליפת לעב רעטוג א

 תואיפ yard טימ על'יבר ONT םייח ןפורעג ןעמ ONT PT ענייז PD םענייא

 ,ןברַאטשעג גנוי .שילאקיזומ ןעוועג ,(ןרָאשעגּפָא רעטעּפש)

 -לע יד ףיוא ןיוש DON קנעדעג PN ,רעדיינש ַא ,ןַאמרעסַאװ ,םוקי לארשי
 -ךיוה א טימ TP רעקרַאטש שיזיפ ַא ,דרָאב רעסייוו א טימ ןרָאי ערעט

 תבש ןדעי .םילהת הרבח רעד ןופ שאר רעד ןזעוועג ,עמיטש רעקידנעגנילק

 רעקיצרַאה רעדנעגנילק PT טימ Toy םייב לוש ןיא רע טגעלפ ףָאלש ןכַאנ

 .רעטרעוו ערָאלק pr םיליהת ךעלטיּפַאק יד ןעגניזסױרַא יוו טעמכ עמיטש

 ,רעדיינש עלַא ,ןיז יירד טַאהעג

 ,טנוואדעג טוג ןוא Woy םעד טַאהעג ביל ,ןַאמרעסַאװ ןרהא קיציא

 א טַאהעג ךַאנרעד ,רעדיינש א ןעוועג ,רעגָאװש א ס'שמש םעד עיצניפ

 .רעדיינש ַא ןרָאװעג קירוצ טצעלוצ ןוא ןעלקיטרא ךיורבעג np בלעוועג

 ,רעדיינש רענעזעוועג א ,ןאמרעסַאוו הדוהי ןזעוועג זיא רעטייווצ רעד

 בייוו רעד ןפלָאהעגסױרַא .םייהַא ןעמוקעגקירוצ ןוא עקירעמַא PNR ןזעוועג

 .ןירעציז-קרַאמ רעד ,סמינורג הנח רענייז

 טעברַאעג םדוק | ,ןאמרעסַאוו החמש ןעוועג זיא רעטירד רעד
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 ַא טרָאד ןעוועג ,ףרָאד א ,ןיסאי ןייק טַאהעג הנותח ,ןאמשטראק עינוק ייב

 .רעדיינש
 ענייא : סנירעציז-קרַאמ יד טַאהעג ןבָאה הסנרפ PR הכרעמ ערעווש א

 -דנַאל עילָאּפ ,ןַאמיינ סבייל סחנפ עלעטוי ,עינעה הרובד ,עינאצייל ןפורעג

 ערעייז OT ןבָאה טַאהעג ,ןַאמרעסַאװ ס'מנורג הנח PR רעטסעווש א סנַאמ
 .(ןטסניד עשיטָאטש עלַא TD טקנוּפ-ףערט א) םענורב רעסַאוו ןבענ סעלעטש

 יד PR PUN טסברַאה PR טעפש pa סעלעטש ערעייז ייב ייז ןענעז ןסעזעג

 PN סענרַאב ,לפע ,לשנייוו ,סעדגַאי ,ןשרַאק טפיוקרַאפ ,ןגער PN PIN ןציה

 .ןטסנידראפ עקידנשֶארג יד ייב ןבעל רעייז ןזעוועג זיא רעווש .ןעמיולפ

bowדמלמ א ,טרעלקעגפיוא ,דיי רעגולק א ,םכח דימלת א ,גרעבסאפ  

PRשארב ןייק ךיז ןגיוצעגסיורַא ךָאנרעד ,המחלמ רעד תעב ווָאטַאינזָאר - 

 .ווּוינ

 ןלוש-סקלַאפ

 רערַאטנעמעלע רעד ןיא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ןרָאי עגנוי עניימ ןיא

 VIN .עדניימעג-טַאטש יד ּווו טרַאד יז זיא ןעוועג ןוא רַאי 6 לוש-סקלַאפ

 .טָאטש PR רעטרע יירד ףיוא ןפרַאוועצ ןעוועג ןסַאלק יד ןענעז םעד

 רעטסוש םייב ענייא ,רעטסיולק ןשיסור ןבענ עינלעטישט רעד ןיא ענייא

WoO INTייב עטירד יד ןוא (עקווָאנילַאמ) רעסאוו םעניילק ןרעביא  

 -ייז רעד ,רעלכיורטש טניווועג ONT רעטעפש IN טרָאד ,ץיװַארַאה ףלַאוו

 ,רעכַאמרעג

 רעטעּפש טָאה'ס ּוװ ,טרָאד ןענופעג ךיז טָאה עלוש עשלדיימ יד

 ,סאבראק ר"ד עירַאלעצנַאק-ןטַאקָאװדַא TT טַאהעג

TINK INDזיא ךעלגניי  ONTןענרעל  PRעמוקּפָא ןַא ןעוועג לוש רעד - 

 ליוו רַאפרעד רָאנ ,ןענרעל טלָאװעג טשינ ןבָאה רימ ben טשינ ,שינ

 ,עגַאטנַאּפס א ONT זיא ןעוועג ןוא ןגַאלשעג ןבָאה םַאנסיוא ןַא רערעל עלַא

 ןגָאלשעג ןוא ,ןלושסקלָאפ עלַא ןיא גנוניישרעד עכעלדנעטשרַאפטסבלעז

 ןעגנירפש IND ,ןענרעל טוג טשינ רַאפ ,טייקיניילק רעדעי רַאפ ןעמ טָאה

 ,עכַאפנייא ןַא ןעוועג זיא ןגָאלש PD רודעצַארפ יד ...המודכו קנעב יד רעביא

 ןגױצעגּפָארַא ,לקנעב ןפוא טגיילעג ,ןקידלוש םעד ןפורעגסיורַא טָאה ןעמ

 ,ףרַאד ןעמ ּווו טרָאד עלעקעטש ןטסארט ַא טימ ןגָאלשעג PN םינותחת יד

 ייב ןעוועג ןענעז סעטַאט עגנוי ערעזדנוא ןופ ליפ ןוא רערעל יד יוו ידכ

 ןיא .ה.ד ,ןביוא ןיירא סע טייג ןטנוא טגָאלש ןעמ ןעוו זַא ,גנוניימ רעד

BNDטשינ ןופרעד ןבָאה ,ץרַאה ךייוו רעייז בילוצ ,סעמַאמ יד .ןיירַא  

 | .ןטלַאהעג
 ךיז טזָאלעג טשיג TN טלָאװעג טשיג ןבָאה OND ,עכלעזַא ןעוועג

 NIN PR .ןגָאלשעג ןעמוקַאב וצ קנַאב רעד pp טלַאװעג טימ ןפעלשסיורא

ONDסארדנא ,שזָארטס םענופ ףליה רעד וצ ןעמוקנַא טזומעג ןעמ טָאה  
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 טימ ןפערט VPN טגעלפ ONT .רזכַא IN MA א ,יקסווַאבארג קַאציּפש

 OND NIN ךַאנ .רעדער ףיוא יוו ןעגנַאגעג זיא סַאלק יד ,ןאמפַאה עלמהרבא

 עלמהרבא DR ןייוועג א טימ ןפיולוצ ןעמוקעג ליסָאס ענייז רעטומ יד זיא

 םעד לָאמַא טַאה רע .עלוש PR ןעגנַאגעג טשינ טייצ INI ַא PW זיא

 טיוה יד ןסירעגפיוא לגנַארעג NIN ייב יקסלַאװַאק IWIN יקצערוק רערעל

 .עקליפש א טימ טנַאה רעד ןופ

 .קנַאב רעד ןיא ןסעזעג זיא'מ ּווו טרָאד ךיילג ךיוא ןעמ טגעלפ ןגָאלש

 ,רעטסנעפ ןבענ ןסעזעג ןוא ןסייהעג רע טָאה אקטעכַאילש ,ץגש ַא ןעוועג

IXןעמ  ON ONTרעטסנעפ ןכרוד ןעגנירפש רע טגעלפ ,ןגַאלשעג  PR 

 זַא OND POD ןזעוועג טשינ זיא קנעדעג PR לפיוו ףיוא .ןפיולמייהא

 -ניײרַא ןלָאז טָאטש ןיא ןרעטלע עשידיי רעדָא עכעלטסירק יד MD ץעמע

 ןרינעוורעטניא רעדַא טכערמוא םעד ןגעק טכירעג ןיא עגַאלק ַא ןעגנערב

 .ןצנאטסניא-לוש ערעכעה יד ןיא םעד ןגעוו

 סנירערעל יד .ןגָאלשעג ױזַא טשינ ןעמ טָאה עלוש רעשלדיימ רעד ןיא

 DONT ONT TN DIVA יד רעביא עריוו ַא טימ ןגָאלשעג רָאנ טרָאד ןבָאה

 ,"אצאפ , ןפורעג ךיז

 ,תעשרמ א ,ןירערעל א :ןעוועג ןענעז ווָאטַאינזָאר PR רערעל עניימ

 -עלש עטוג א ,דיומ עטערומכרַאפ דימת PR עזייב ,ענעסעזרַאפ ,עטלַא ןַא

 רָאנ זדנוא יז ONT טנרעלעג .ןפָארטעג TNT טָאה יז ּוװ ןגָאלשעג ,ןירעג

 ווַאלסידַאלוו ןזעוועג זיא רערעזדנוא רערעל רעטייווצ רעד .טייצ עצרוק ַא

 רעכעלטפַאשנדייל ַא רָאנ ,רערעל רעטוג א ,גיוא ןייא ףיוא דנילב ,ךירנייה

 טָאה רע לייוו ,עלוש pe ןעמוק וצ ןלעפרַאפ לָאמַא טגעלפ ,רעקילַאהַאקלַא

 רערעל ערעדנַא יד .תורכיש רעד ןופ ןרעטכינסיוא טנעקעג טשינ ךיז

 TIN טימ טגעלפ קיטסַאנמיג MD רעבאהביל א .ןטערטרַאפ ON ןגעלפ

 -עגסיוא IN ."לָאקָאס,, ןופ טפיוה רעד ןעוועג ,ןסיורדניא ןעגנוביא ןכַאמ

 םעיירפ ןרעטנוא ןטסעפ יד רעמוז ןענעדרַָאנייא טגעלפ ,רעצנעט רעטנכייצ

 .גרַאב ןפיוא למיה

 ַא ,רעניארקוא I ,יקצערַאק לאכימ טנרעלעג TIN טָאה ךאנרעד

 -עילימַאפ רעטוג x ןוא רעדילָאס א ,רערעל רעטוג ַא ,שטנעמ רעלַארעביל

 PT ONT יורפ PT ,ןאמטפיוה רעשיכיירטסע IN ,ןוז א טַאהעג ONT ,ןאמ

 Pw רע זיא ןעוועג .רעבייוו עשידיי טימ ןטלַאהרַאפ ךעלדניירפ רעייז

 .ירטס PNR עיזַאנמיג PR ןטַארטעגניירַא בָאה PR pa רערעל רעודנוא

 עצרוק ַא ONT ,טנרעלעג זדנוא טָאה ךירנייה סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ,םעדייא IX סיקצערַאק ,ינאווזאר רטָאיּפ שיליופ רָאנ טנרעלעג זדנוא טייצ

 .א.א יירעצינש ,יירעזעלג יוו ,ןטעברַא-קרעוודנאה ענעדישרַאפ PR טקישעג

 TNT“ ןבענ ףרָאד ַא ןיא רערעל ןעוועג רע זיא עיזאווניא רעשיסור רעד תעב

DR VNןוטעג  TONינאווזאר רעטעפש זיא ןעוועג .תוכאלמ ערעדנַא  

 טנעדיזערפ ןוא ךעלגניי ראפ עלוש-סקלָאפ רעװָאטַאינזַאר ןופ רַאטקעריד
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 רעילַאװַאק רעטלַא ןא ןעוועג זיא עלוש רעד ןופ רָאטקעריד .לֶאקַאס םענופ

 ןסַאלק ערעדנַא TD רערעל .יקסלַאווַאק רע ONT ןסייהעג ,קַאילַאּפ ַא

 IRD PR ,ַאקצינרעיק אוואלסידַאלוו ,שטיווַאנאבראק סוטיט :ןעוועג ןענעז

 ,ןיישדנָאמ ןייליורפ ,רעקילָאהָאקלַא IX ,רעטמַאַאב-רעייטש ַא ןעוועג זיא
 טָאה לָארג םהרבא IN טרָאד ,ענַאט לאוי םייח ייב טניווועג ,ענייש א

 .ערעירַאק-רערעל ריא ןבעגעגפיוא לענש טָאה יז .טניווועג רעטעפש

 רעטעפש ,ןטייצ עניימ AND רָאטקעריד-לוש ןעוועג ךָאנ זיא יקצערַאק

 .ןטייצ עניימ IND טשינ PW רעבָא ,ךירנייה רַאטקעריד-לוש ןעוועג זיא

 רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא עלוש-סקלָאפ עטרעיומעגפיוא עיינ א

 יד ןוא המחלמ רעד ראפ רַאי OND א גרַאב ןפיוא ךעלדיימ ןוא ךעלגניי

 ןרָאװעג זיא טרָאד DN עדניימעג טַאטש יד ןעמונעגרעביא טָאה עלוש עטלַא

PNטרַא-ץיז . PNןעוועג זיא עדניימעג יד רָאנ קנעדעג  PNןטלַא  PUTווו  

Pwoזיא רעטסיימרעגריב .קייטפַא עיינ סיקסנישדַאיצַאמ ןעוועג רעטעפש  

 DP ,סָאבעלַאב רעכייר ַא ,שטיװָאנישָאלָאװ ַארטעפ ןעוועג טייצ רעד ןיא

 רעקידסחוימ רעטגייווצרַאפ ַא TD טמַאטשעג ,ןביירשרעטנוא טנעקעג ךיז

 ,עלוש PN ןעגנַאגעג רימ טימ זיא ליסַאוו ןוז ןייז .עילימַאפ"שטיווָאנישַאלַאוו

 ,בלַאװש OOM ,ןַאמפָאה םהרבא : ןעוועג ןענעז םירבח-לוש עשידיי עניימ

 ןוא סעיניפ סרעגרעב ס'רכששי עדייב ,ןברַאטשעג גנוי ןוז סבלאווש עשטניפ

 ;עקמולב ןופ רעדורב ַא ,ןברָאטשעג ay  ,םיובנזָאר עלהמלש ,סלסָאי

 ,סייר עיציא ,רעברע קינָאיל ,עקירעמַא PR ןברַאטשעג גנוי ,יירעב השמ

 ַא טַאהעג ,רענייר דוד ,ןרָאק סנייד םעד עיציש ,קיגעמילפ א סלקנערפ ריאמ

 לקנַאי ,רעלדירפ עיזא ;ןענרעל טוג טנעקעג ,ץַאלּפגניר ןיא בלעוועג-לעמ

 .רעזייל סעבייל השמ ,רעדירב ייווצ ,םהרבא ןוא לשנַא ,ןייטשניבור

 ריאמ וצ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,לקיר רעטסעווש ַא טַאהעג טַאה רע

 רעטיירק לקנַאי ,סיצמַאמ הרש עלעשרעה .ַאנילָאד ןופ טילבנרָאק סלאוש

 -לוש עניימ ןעוועג ןענעז עלַא יד .ןוז א רעגנילק סמייח ןושמש ךורב ןוא

 ןענעז סע ןעגנורעדנע עכלעוו טסּוװעג טשינ ןיוש PX באה רעטעפש .םירבח

 .ווָאטַאינזָאר PN לַאנָאסרעּפ רערעל םענופ לעטשנעמאזוצ םעניא ןעמוקעגרַאּפ

 עיצַאזיליבַאמ יד

 ,טרעטשעג טשינ טבעלעג רעטייוו ןדיי ךיז ןבָאה קיאור ןוא ליטש

 ,ןעמוקעגוצ טשינ ןענעז םיריבג YI ןייק .ןגרַאז-הסנרפ טימ ןעמונראפ

 טשינ ןענעז סעיצַאסנעס ןייק ,ןרָאװעג רעמערַא טשינ ןענעז טייל עמערַא יד

 רעד ןופ ןוא טָאטש רעד ןופ טייקיאור יד זיא ONAN טימ .ןעמוקעגרַאפ

 WAT PR סָאד זיא ןעשעג .ןרָאװעג טלסיירטעצ ןוא טרעטשעצ טלעוו רערַאג

 -עגלַא יד ןעוו ,1914 טסוגיוא באב העשת תבש ַא ןיא סָאד זיא ןעוועג .4

 ,ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ןטַאקַאלּפ THT לעיציפַא זיא עיצַאזיליבָאמ עניימ

 JANA ןדיי .ןטרַאק-גנופורנייַא עכעלנעזרעּפ ןעמוקַאב ןבָאה ןטסיוורעזער ליפ
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 רעתמַא ןא סאד זיא ןעוועג ,ליומ בלַאה א טימ טנוואדעג תבש םעד ןיוש

 ןיא יוו ןעגנַאגעגמורַא זיא ןעמ ,סיפ יד ףיוא ןעוועג זיא ץלַא .באב העשת

 -געמ טשינ זיא'ס ? קילגמוא ַאזַא ור (50 ךרעב) ןרָאי ליפיוזַא WI .םולח א

 ,טגָאזעג תואיבנ ליפ TANT ,ןטָאירטַאּפ עשיכיירטסע ןעוועג ןענעז ןדיי .ךעל

INעטכערעג א סעפע ךַאד ןריפ רימ ,ןטלַאהנָא טשינ גנַאל טעוו המחלמ יד  

 זיא םענייק .רערעזדנוא ןייז ףליה סטָאג טימ טעוו ןוחצנ רעד ןוא המחלמ

 JY TINA טָאטש PR .ןפָאלש עקידתבש ONT ןגילעג טשינ WPT ןיא ןיוש

 ןענעז ?TT ,טרַאד לדער ַא ַאד OWI ַא ,ןשטנעמ טימ ךעלדער טרימרַאפ ןיוש

 רשפא .ךיז טרעה'ס סָאװ ןקעמשכָאנ ,ןטייווצ םוצ לדער ןייא ןופ ןפָאלעג
 ןעועג טשינ זיא םזיטָאירטַאּפ רעד OTA יוו .סעיינ YO סעפע ןענַארַאפ

 ,ןײרַא רעייפ PN ןפוטש טלָאװעג טשינ PT ייז ןבָאה ןדיי ייב טייצ רעד ןיא

 ,ַאנילָאד PP עטסָארַאטס DW ןרָאפעג עיצַאגעלעד ַא זיא naw םענעי

 עיצַאגעלעד יד זיא גָאט ןבלעז םעד .ןינע םעד ןגעוו ,שארב IPD ר"ד ןטימ

 סָאװ IND .ןעוו ןוא רעוו OND עיצַאמרָאפניא רעיונעג טימ ןעמוקעגקירוצ

 .רעטעפש ןייג ןפראד ןעמ טעוו ,טציא ןייג טשינ טעוו'מ ביוא ,קוליח רעד זיא

 YX“ ,ךַאװ רעד ףיוא ןעוועג ןענעז ןעמרַאדנַאשז יד ,טרוכישעג ןבָאה םייוג

 טשינ ,שילרעטסיוא ןעזעגסיוא טָאה עכלעוו ,טָאטש ןיא גנונדרָא ןטלַאה

 AVI ןפיוא ןעוועג PW זיא המחלמ יד .קידתבש טשינ TIN ןכַאוורעדניא

ONTדנַאלסור עשירַאצ  ONTשטייד ןוא ןרַאגנוא ךיירטסע גירק טרעלקרעד - 
 -סור וצ גורק רעדיוו טרלקרעד TANT ךיירטסע טימ עטעדניברַאפ סלַא ,דנַאל

 עניילק ךַאנ PT ONT PAIN עשיכיירטסע יד ,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ,דנַאל
 -ברעמ ןוא -חרזמ יד וצ ןגיוצעגקירוצ ןטכַאלש עניילק myx ןפמַאק-לָארטַאּפ

 רעשיסור רעד ברע ןעזעגסיוא וװָאטַאיגזָאר טָאה ױזַא יוו .גרעב-ןטַאּפרַאק

 ? טבעלעג ךיז יז ONT ױזַא יוו ןוא עיזַאוװניא

INיוו  PRON INTןופ טרעטייוורעד ןוא לטעטש קיטייז ַא ןעוועג זיא  

 -אב עשירעטילימ ןייק טעמכ ןענעז ,מ"ק 74 עציווַאכערק עיצַאטס -ןַאב רעד

 טנָארפ חרזמ םוצ רעטילימ טריפעג ןבָאה ןענַאב .ןעמוקעגרַאפ טשינ ןעגנוגעוו

TNעשירעטילימ ענעדישרַאפ טרישרַאמ ןבָאה ןגעווטפיוה יד טימ  “AND 

 .יימרַא רעד IND ןלַאירעטַאמ-סגירק TIN טנַאיװָארּפ טימ סעיצַאמ

 ןרעה טלַאוועג ,טריטאבעד ,טדערעג ,טנַאּפשעג ןעוועג ןענעז ןשטנעמ

 ןגעוו ןעגנַאלק ןגָארט ןעמונעג PT ןבָאה סע .טנַארפ םענופ סעיינ עטוג

 ,ןטַאדלַאס עשיסור יד דצמ ךעלדיימ ןופ ןעגנוקיטסעלַאב ,ןדרַאמ ,ןעיירעביור

poןרָאװעג ןענעז ןגעוו ןוא ןקירב יד .ןרעדנַא םעד ןופ רעכיליורג גנַאלק  
 ןטסיוורעזער ערעטלע יד ןענעז (ONT ןטסימרוטשדנַאל עקיטרָא ND טכַאװַאב

INDה.ד ,אקאל טסניד עירמרַאדנַאשז . DPNטנגעגמוא ןוא טאטש רעד  (NDIA 
ONT ONTטנַאדנעמָאק-עירעמַאדנַאשז רעד ייז  PRנַאמרופ ,טייצ רעד - 

 יד ,עלוש יד ,טכירעג סָאד :ךיז ןבָאה ןסָאלשעג .ןפורעגנייא שטיוועק

 טשרע JOY OW OND ןזעוועג ךָאנ זיא לייוורעד .טסָאּפ יד ןוא ,טכַאמרעייטש
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 -ץענערג עקידחרזמ יד ןופ םיטילפ ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעוו ,רעטעפש

 טרעטנענרעד טנָארפ רעד זַא ,ןמיס ַא ןעוועג סע זיא ווָאטַאינזָאר PP טעטש

Tt 
 -רעד ,טלעטשעגּפָא PT טָאה לדנַאה רעד ,רעטילימ רָאנ ןריפ ןענַאב יד

 טפיוקעגנייא PT ONT“ רעדעי טעמכ לייוו ,ןסע וצ סָאװ רעדעי ךָאנ טָאה לייוו

 ND“ עדעי ONT ,טלעג םעד ןופ לטימסנבעל ערעדנַא ןוא לעמ ךעלקעז עצנַאג

 ענייא ,שדוח ןדעי טלַאהעג סלַא ןעמוקַאב טָאה ןטריזיליבָאמ ַא ןופ עילימ

 טָאה םעד ץוח .ןטריזיליבָאמ ןופ גנַאר-רעטילימ ןטיול ,רעקינייוו ענייא רעמ

prםענופ לּפָאטרַאק טימ טגרָאזַאב רעדעי  IN?לפיוו טָאטש רעד רעטנוא  

 ערעדנַא ןוא לעמ ןופ םירחוס יד .טסיזמוא רַאפ טלָאװעג רָאנ טָאה רע

 ןזיירפ יד ןוא TSW ןפיוקרַאפ ןטימ ןטלַאהעגקירוצ Pr ןבָאה ןטקודָארּפ

 -עג טימ וליפָא PON טשינ ןעמוק ןעלטימסנבעל pop Som ,ףױרַא ןענעז

 TVD טימ .ה .ד ,טכַארפ רעכעלנייוו

 ענעבילברַאפ יד ןפָארטעג רעווש טָאה "?לכאנ המ, TD עגארפ יד = |

 טשינ תוריכש ןייק ןיוש ןבָאה עכלעוו ,עטלעטשעגנָא-סגנוריגער ערעטלע

 יז ןעייג ,גונעג NT זיא VY .רעניווונייא ערעמערָא יד PIN יוו ,ןעמוקַאב

 ליפ .ןזיירפ עכיוה יד ףיוא ךיז ןגָאלקַאב ןוא טָאטש רעד רעביא םורא

 -למיה ןענעז קַאבַאט ףיוא ןזיירפ ,רערעכיורדקַאבַאט יד טימ זיא רעגרע

 ןשטנעמ ליפ .קַאבַאט ןפיוק וצ ךעלגעממוא טעמכ ,רעווש זיא'ס ןוא ךיוה

 .ךעלקיטש עניילק ףיוא ןבירעצ ,רעטעלב ענעקורט ןיוש ןרעכיור

 TINT עשירַאגנוא PD ןעגנולייטפָא טָאטש PN pw Pr ןזייווַאב סע

 TD גנולייטפָא ערעסערג א .טנעגעגמוא TIN טָאטש PR ןרילָארטַאּפ עכלעוו

 -טאמ ןפיוא טרעגַאלעג ONT טנַאיװָארּפ טימ רענעגעוו ליפ טימ רעטילימ

 יד PIN .טָאטש יד ייז ןזָאלרַאפ געט IND א ךָאנ .טָאטש רעד רעסיוא ראש

 זיב געט עטלייצעג ןופ עגארפ א טציא זיא'ס .טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןרַאזוה

 AND“ לסיב רעייז ןטלַאהַאב ןדיי יד .ווָאטַאינזָאר ןייק Powe ןלעוו ןסור יד

 ןסור יד זַא ,ארומ סיוא ערעדנַא ייב רעדָא ךיז ייב ןרעלעק יד ןיא ןגעמ

 -עכיז ַא זיא ןרעלעק יד ןיא זַא ,קידנעקנעד ןביורוצ טשינ ייז ייב סע ןלָאז

 .יירעביור ןגעק ץַאלּפ רער

 רעד טסקַאוו ןטַאטליורג עשיסור יד ןגעוו ןעגנַאלק עקיליורג יד בילוצ

 ,ןשטנעמ ןופ טקידיילעגסיוא יוו סיוא טעז טָאטש יד .גָאט וצ גָאט ןופ דחפ

 .רעזייה יד ןיא סנטסיימ טציז'מ

 טסעג ענעשטנּוװעג טשינ יד WN AND רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 .וָאטַאינזָאר PP ןעמוקעגניירַא ןענעז

 םימי יד AND ,טסברעה PNR ןיוש NVI א PNR ONT זיא ןעוועג

 יַאינזָאר יד ND ןבעל PR לטיּפַאק יינ א ןָא ךיז טגנַאפ טימרעד .םיארונ

 .ןדיי רעווָאט

 .דרעפ PIN ןקַאזָאק ייווצ TD לורטַאּפ ַא PON טָאטש PN זיא ןעמוקעג



 קידעּפַאלק ַא טימ ,ןַאמפָאה יוועוו ,רעטסיימרעגריב רעד ייז ONT טנגעגַאב

 טָאה טקידנערַאפ .יקסוועיַאמ טנַאיצילָאּפ ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ץרַאה

 IND“ טָאה לָארטַאּפיקַאזָאק רעד .קערש לסיב ַא טימ שינעגעגַאב יד ךיז

 טָאטש PN ןעמוקוצניירַא ןבױהעגנָא PW TANT םעדכָאנ ןוא טָאטש יד טזָאל

 ןענעז עכלעוו ,ךעלדיימ יד .ןעגנולייטפָא-רעטילימ עשיסור ערעדנַא ךיוא

 ןעגנַאלק יד ,ןעמוקסיורַא ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןרעלעק יד ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג

 וצ ןזיוועגסיורַא PT ןבָאה ןטַאדלָאס עשיסור יד דצמ ןטַאט-טלַאווג ןגעוו

porןבירטרעביא . WM NIN PNR NONָאד ןעיירעביור ןעמוקעגרָאפ ןענעז  

 ןטיהרַאפ PT טנעקעג טָאה'מ רָאנ ,ןטַאט-טלַאוועג ערעדנַא PN טרָאד ןוא

 .ןפלָאהעג דימת טָאה לטימ ONT ןוא PON די PN קידנבעג ,םעד ןופ

 ןרעװ טגָאזעג ףרַאד װָאטַאינזָאר ןיא רעניווונייא עלַא mp ביול םוצ

 רעשיסור רעד ןוא רעכיירטסע יד ןופ גוצקיר םעד ןשיווצ טייצ רעד ןיא זַא

 AND“ זיא'ס רעכלעוו ןָא ,רקפה ףיוא ןבילבעג זיא טָאטש יד ןעוו ,עיזַאוניא

 ןעיירעביור PD ןטנעדיצניא OW ןייק ןעמוקעגרָאפ טשינ ןענעז ,גנוטלַאוו

 .ןטַאט-טלַאוועג ערעדנַא ןוא

 -רעסַאוו .רד :עיזַאװניא רעשיסור רעד רַאפ טָאטש יד ןבָאה טזָאלרַאּפ

 טָאה רעכלעוו ,ןאמטרא לשימ ,טראב .רד ,רעיפאס .רד ,רעייפ .רד ,ןאמ

 ןייז ןוא סערפ ,סניבר םעד ףלַאװ ןרהא : סרעטלַאוורָאפ ייווצ טזַאלעגרעביא

 שירפ היעש .בלעוועג-לעמ PR זיוה ןרעביא ןייטשניבור לקנַאי רעגָאװש

 וצ טפעשעג-טינש ןוא זיוה םענופ גנוטלַאווראפ יד טזָאלעגרעביא טָאה

 .רעגָאװש סשמש םעד עיצניפ ,ןאמרעסַאוו ןורהא קיציא

yorןבילבעג ןענעז רעניווונייא עקירביא  PNRטָאטש יד .וָאטַאינזָאר  

 YA ONT ONT“ ,ייסָאש-טפיוה רעד ,טקַארט-טפיוה רעד ןרָאװעג DYN זיא

 YA PT ONT" ןטּפרַאק יד סיואגנעל PIN גרעב-ןטַאפרַאק-חרזמ יד IY טריפ

 .ןסור ןוא רעכיירטסע יד ןשיווצ טנָארפ רעד ןפַאש

ONיד  PT ONT AW]ור ענעדישרַאפ .טריזיליבַאטס טנָארפ רעד - 

 SINT“ רעביא גנַאל ןכָאוו ןגיוצעג ןבָאה סעיצַאמרַאפ עשירעטילימ עשיס

PN TRYיד לייוו ,ןלָאפעג ןענעז ןטַאדלָאס עשיסור ליפ ,ןטַאּפרַאק יד  

 ןסָאשעג TANT ייז לייוו ,עיציזָאּפ רערעסעב א PN ןעוועג ןענעז רעכיירטסע

Ppרעטנורַא גרעב יד . PRרעד ןענַאטשעגנייא זיא זיוה סעשילאוו ןָארַאב  

 רעגנערטש ַא ןפליהעג ענייז טימ טנַאדנעמָאק רעשירעטילימ רעשיסור

 ןקיטסעלַאב IX טשינ ןטַאדלָאס יד וצ ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא זיא לעפַאב

 .ןעלדנַאה וצ ןעגנַאפעגנָא ןיוש ןבָאה םירחוס .גנורעקלעפאב עליוויצ יד

 זיא ןרָאפעג ןוא שינעביולרעד ַא ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה ND וצ ףיוא

 רָאנ ןרָאפ טנעקעג טשינ עליוויצ JANA ןענַאב טימ ,ןרופ טימ רָאנ ןעמ

 רעבָא ,רערעייט ןרָאװעג זיא לטימסנבעל me ,ךיז טייטשרַאפ .רעטילימ

 TIN ןעוועג .בורל ןעוועג זיא קַאבַאט רעשיסור .טלעפעג טשינ טָאה'ס

xיןעזעגסיוא סע טָאה ךעלדנעפש ענבירד יד יװ יוזַא ,קַאבַאט רעקיליב  
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 ךעלגנעגוצ NYA] ןיוש זיא זיירפ רעד ןוא עקרָאכַאמ סע Tym ONT ןפורעג

 ןענעק ןעמ טגעלפ טיורב ץרַאװש טוג N .רערעכיור ןעמערָא ןרַאפ ךיוא

 -סיוא ןעוועג רעווש רָאג ןיוש זיא שובלל דגב טימ ,ןטַאדלָאס יד ייב ןפיוק

 ,םעד ןגעוו טרעמיקעג רעקינייוו ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד רעבָא ,ןעמוקוצ

Sonרעדעי  ONTיד ןופ םישובלמ טַאהעג ךָאנ  youןטייצ  ONT PNיז  

 עשירעטילימ ןפיוקפָא ןשטנעמ ןגעלפ טייצ רעד OM .ןגָארטעג טציא

 םוצ רעדיינש םייב ןטעברַארעביא ןוא ןברַאפרעביא שימעכ ייז ,םישובלמ

TIDטייטש'ס יװ ןגָארט ייז רעדָא  PRטסַאּפעג ןבָאה ייז ביוא ,טייג . 

ONTףיוא עטַאל א טגיילעג ןעמ טָאה טשינ זַא .ךיש טימ ןעוועג זיא עבלעז  

 .ןגָארטעג ױזַא PR עטַאל ַא

 טסייה סָאד ,ךַארּפש עשיסור יד טנרעלעגסיוא ךיז לענש ןבָאה ןדיי

 ONT) MT ןבָאה ןענַאטשרַאפ רָאנ ,טנעקעג VWI עקַאט YT ןבָאה ןדייר שיסור

 טַאדלָאס רעשיסור רעד ןעוו .טייג'ס סָאוו ןיא ןוא ייז ןופ ןליוו ןטַאדלָאס יד

 רע ONT "יגנעיד יִאוואד, TWIN ,"יסאשט יִאווַאד, : ןדיי DIS טגָאזעג טָאה

 DAN“ רעדָא לרעגייז PY ןבעגקעווא ON PINT רע MN ,ןענַאטשרַאפ ךיילג

 ...טלעג ץנַאג PU ןבעגקעווַא ON PR סענעשעק יד ןקידייל

 יד ןופ ןָאזינרַאג רעליבַאטס א טָאטש ןיא טלעטשעגנייא ךיז טָאה'ס

 עטַאווירפ יד PR טריטרַאווקנייא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןטַאדלָאס עשיסור

 -ַאל) לָאטיּפש-רעטילימ ַא PIN PN סעדייבעג עכעלטנפע PR PX רעזייה

 םוצ AVN ןפיוא ןטַאדלָאס עקידנרישרַאמכרוד יד .עלוש רעד PNR (טערַאז

 ןטַאדלָאס יד ןוא ךיק-דלעפ רעייז טימ ץַאלּפגניר px ןרעגַאל ןגעלפ טנָארפ

 DIN PID“ רעד ףיוא ןפָאלשעג ,רעזייה יד PR טריטרַאווקנייא ןעמ טָאה

 יד .ןעגנַאגעג רעטייוו PN ןעמוקעג ןענעז ןטַאדלָאס .יורטש טימ טעבעג

ANNAעטנענַאמרעּפ ַא ןעוועג זיא . 

 ןעמונעג PT עטשרע'ס ןטַאדלָאס יד TANT טָאטש PN ןרעגַאל םייב

 סנקרַאּפ ענרעצליה ןכָארבעג ייברעד ןוא ייט ןכָאקפיוא ןוא רעייפ ןכַאמ וצ

 ןעקנורטעג TN קנַארטעגילַאנָאיצַאנ רעייז ןעוועג זיא ייט .רעייפ TON וצ

 טייהרעכיז בילוצ .רעקוצ טימ ןסייברַאפ ,קידעכָאק ,רעזעלג 5-4 ייז ןבָאה

 ףיוא טָאברַאפ רעד זיא ןטַאט-טלַאוועג ערעדנַא PN ןלַאפנָא-ביור ןגעק

 רעייז ןעוועג רעזייה-ריטקַארט ,ןעקנעש יד ןיא ןעקנַארטעג עשילָאהָאקלַא

 יד SND יא ,רענלעז יד רַאפ יא ,ןפָארטש עטסברַאה יד רעטנוא גנערטש

 -ייט יד לעיצעפס ,ןטַאדלָאס יד ןופ טלעג טזיילעג טָאה ןעמ .סרעקנעש

 -לוב ,ןשטעליוק ,טיורב סייוו ,סקעבעג טפיוקרַאפ PIN“ טָאה'מ ּווו ,רעזייה

 בוטש-טנָארפ עדעי ..ןכַאז עטוג ערעדנַא TIN קַאבַאט ,סקעבעג סיז ,סעב

PXןרָאװעג טלדנַאווראפ זיא טָאטש  PNןענעז םעד ץוח .עניישט ַא  PR 
 AXP PT ONT“ רחסמ רעצנַאג רעד .גרַאװנסע טימ סעלעטש ןענַאטשעג קרַאמ
 ןרַאפ ןעלקיטרַא-ךיורבעג ףיוא לסיב ַא ןוא לטימסנבעל ףיוא טרירטנעצ

 ןענעז ONT ,ןדיי ONO ןוא ןשטנעמ ערעטלע .ַא .א טכיל .טפַאנ יוו ,זיוה
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 AND“ רעטניוו ןקידנעמוקנָא םעד ןבָאה טקיטפעשַאבמוא קילייווטייצ ןעוועג

 עניימעגלַא יד טריטוקסיד TX םערַאװ ןעוועג זיא'ס ּוװ ,זיולק PR טכַארב

 רעדעי TIN ןטסימיטּפָא ןוא ןטסימיסעפ ןעוועג ןענעז סע .עגַאל עשיטילָאּפ

 -עג םיכסמ ןבָאה עדייב .גנוניימ ןייז טעדנירגַאב טָאה רעגייטש ןייז ףיוא

 .ענעגיוצרַאפ ַא זיא המחלמ יד זַא ,ןעוו

 ןענעז ןעגנַאגרעד ,ערעגָאמ ןעוועג ןענעז דלעפטכַאלש םענופ תועידי

 ױזַא ןלייצרעד טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,טעטש ערעדנַא ןופ םירחוס ךרוד ייז

 YX“ ןבעגעגסיורַא VWI זיא טַאקינומָאק-סגירק רעלעיציּפָא ןייק ...ױזַא ןוא

 -רעביא PT ןעמ טָאה רענלעז עשיסור יד PD תועידי יד ףיוא ןוא ןרָאוו

 ןענעז טמירַאב ךיז ןבָאה ייז יוו טיול לייוו ,ןזָאלרַאפ טנעקעג טשינ טפיוה

 .ןיוו ןייק זיב ןעגנַאגרעד ןיוש ייז

 -כרוד רעבָא ,ווָאטַאינזָאר PN ןטנעדיצניא עקינייא ןענעז ןעמוקעגרָאפ

 ןָארַאב ןופ ץנעוורעטניא רעד קנַאד ַא .םולשב ןוא טַאלג ייז ןענעז ןעגנַאגעג

 -עגנייא ON ייב זיא סָאװ ,טנַאדנעמָאק-טָאטש ןשירעטילימ or שילאוו

 ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא ץרַאװש םייח TX ןַאמּפָאה עוועוו ןענעז ,ןענַאטש

 ןטייהנגעלעג ערעדנַא ליפ ייב ךיוא .דנַאלסור ןייק ןרעוו וצ טקישרַאפ ןופ

 טסָאקעג טָאה סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןפלָאהעג ץנעוורעטניא יד טָאה

 .טלעג

 -נעפָא IN ןעמונעגרעטנוא רעכיירטסע יד ןבָאה רעטניוו PR טעפש

 DR ווָאטַאינזָאר PI טרישרַאמ סיורָאפ TN גרעב-ןטַאפרַאק יד MD עוויס

“PT ONT NTןסור יד .טייצ געט ןביז ףמַאק א טליּפשעגּפָא  JANAןבָארגעג  

 .טָאטש רעד רעביא ןגיולפעג ןענעז ןליוק-ןטַאמרַאה .גראב ןפיוא ןצנַאש

 ONT ןסיש ONT רָאנ ּווו PR רעזייה יד ןיא ןבילבעג ןענעז עליוויצ עלַא

prןעגנַאגעגסױרַא ןעמ זיא טליטשעגנייא לסיב ַא  PINןוא טפול רעשירפ  

 .ןיירָא טָאטש ןיא זיב ןייג וצ טגַאװעג וליפַא ןבָאה עכנַאמ

 -קירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעכיירטסע יד טּפוטשעגקירוצ ןבָאה ןסור יד

 ענעלַאפעג יד .גרעב-ןטַאּפרַאק יד PNR סעיציזָאּפ עקידרעירפ יד וצ ןגיוצעג

 ענעלַאפעג עכעלטע ןוא דלַאװ גנַאפנָא ןרָאװעג טקידרעַאב ןענעז ןטָאדלָאס

 -יסור רעד ןופ ןטרָאג ןטמיוצעגמורַא ןיא ןרָאװעג טקידרעַאב ןענעז ןסור

 .םערוט-ןקָאלג ןבענ .גנַאפנָא ןיא ךיילג עכריק רעש

 -טסע יד .גרַאב ןפיוא עלוש יד טקידעשַאב ןבָאה ןליוק-ןטַאמרַאה יד

 ,בַאטשלַארענעג רעשיסור רעד PT טניפעג טרָאד זַא ,טסווועג TANT רעכייר

PAN YT TINAלַארענעג םענופ ןריציפָא עקינייא ןפָארטעג ןוא טליצעג - 

 סָאוו רעסיוא ,ןעוועג טשינ ןענעז ןשטנעמ עליוויצ TD תונברק ןייק ,בַאטש

 -יוק עניילק יד TID ןרָאװעג ןפָארטעג ןענעז רעזייה יד ןופ רעכעד עקינייא

 .טקידעשַאב קידנטיידַאבמוא ייז ןוא ןלענפארש יד ןופ ךעלכעל

 ןיא ןטלַאהעגפיוא טכאלש רעד תעב ךיז ןבָאה סעילימַאפ עקינייא
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 ייז ןלעוו טרָאד IN ,טניימעג ןבָאה or ; לכעלוש םעניילק םעניא ןוא זיולק

 .ןליוק יד ןופ טצישעג רערעכיז ןייז

 ןשטנעמ ןבָאה קערש ןוא גנומיטש רעטקירדעג ןופ געט טכַא יד ךָאנ

 יד רעטנוא ןבעל עלַאמרָאנ סָאד ןוא טמעטָאעגּפָא רעיירפ ןוא רעטכייל

 רעטייוו סָאװ .טלעטשעגנייא קירוצ ךיז טָאה טייצ רענעי ןופ ןדנעטשמוא

 -עפרעדַאב ערעדנַא עלַא ןוא ןבילברַאפ ץלַא לכאנ המ גרָאז עסיורג יד זיא

 -זייפש ליפ טלעפעגסיוא ןבָאה .טכַארטַאב PX ןעמוקעג טשינ ןענעז ןשינ

 TIN ןטשרעג טנערבעג TWIN TANT ,עוואק רעגייטש א יוו ,ןעלקיטרַא

ONT ONTרעקוצ טַאטשנַא .עוואק ןטָארטרַאפ  ONTןירַאכַאס טצונעג ןעמ  

 (עבלוב) לּפָאטרַאק .םילכאמ ערעדנַא טימ PIN ױזַא TIN סעקרעקוצ רעדָא

 ןוא גָאט א לָאמ יירד סע ןעמ טָאה ןסעגעג ,לכאמ-טפיוה סָאד ןעוועג זיא

 ,לפָאטרַאק ןופ לגוק א תבש ףיוא

 גנוטסעפ יד ןלאפעג זיא םישדח 6 on רעמ ןופ גנורעגַאלַאב א ךָאנ

 יד .ןטסימיסעפ יד PD טנעה יד PR טליפשעגניירַא טָאה סאד .לשימעשפ

 ןעוועג זיא ןדעי ייב לייוו ,עטקירדעג א ןרָאװעג זיא ןדיי יד ייב גנומיטש

 TANT טרָאד ןלעוו ןסור יד ןוא ןטלַאהסיוא טעוו לשימעשפ זַא ,גנונעפַאה יד

 .טרעקרַאפ טקנופ ךיז טָאה טזַאלעגסיוא pw הלפמ א

 ןשינעעשעג עקידנשַאררעביא

 ןלענָאיצידַארט םוצ ךיז ןטיירג טָאטש ןיא ןדיי ,םירוּפ ךָאנ ןיוש זיא'ס

 MSA טקַאב'מ ,ןעגנורעטש OW ןָא קיטַאלג וצ טייג pox mop בוט-םוי

 טפיוהרעביא ןעמ WP ןענייוו ערעדנַא Son ,סעקנישזָאר ןופ ןייוו ןכַאמ ןדיי

 .J“ עשילָאהָאקלַא ןפיוקרַאפ IS טָאברַאפ ןגנערטש ןבילוצ ןעמוקַאב טשינ

 ,ןטַאדלָאס עשידיי יד .טלדנַאהעגנייא ןעמ טָאה תוקרי ראש ךיוא .ןעקנַארט

 טימ טגרָאזַאב ןעמ ONT ,טָאטש PN טרינַאיצַאטס ןעוועג ןענעז עכלעוו

 -ירּפ עשיטָאטש יד ייב טנדרָאעגנייא ייז ONT ןעמ ,תוקרי ראש PR תוצמ

YORסעילימַאפ , 

 .1915 ןופ NOD רעד קעװַא זיא ױזַא

 רעמ ןרָאװעג ןדיי יד ייב רעטימעג יד ןענעז רעמוז ןופ םוקנָא ןטימ

 .טנָארפ ןפיוא PT טריר'ס זַא ,תועידי ןעמוקעגנַא ןענעז סע ,קידרעפָאה

 TIN רעכיירטסע יד TD עוויסנעפַא יד ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ טָאה'ס

 -רָאג ייב טנָארפ םעד ןכערבכרוד ןטימ ןוא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ןשטייד

 קירוצ PT ןעגנוווצעג ןעוועג ןסור יד ןענעז ןטַאּפרַאק-ברעמ יד PR עציל

 יד ןופ ךיוא יוו ,עיצילאג-ברעמ ןופ דנַאטשרעדיװ א ןָא טעמכ ןעיצ וצ

 ןגעו ערעדנַא ןוא TRON ךרוד .עיצילאג-חרזמ Px ןטַאּפרַאק-חרזמ

 ןגיוצעגקירוצ ךיז םירישכמ-סגירק ערעייז טימ ןפורט עשיסור יד ןבאה
 .ןעמוקעג ןענעז MT ןענַאװ TID חרזמ וצ ןגיוצעג ןוא ןטַאּפרַאק יד ןופ

PN1915 ינוי , PNגָאטײרפ ַא , PRןעמוקעגנָא זיא ,ןהעש-ןגרָאמ יד  
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INלורטַאפ רעשיכיירטסע  PDןטַאדלָאס 675 , PI ONTסױטשנעמַאזוצ א  

 יד ןיוש זיא םעדכָאנ ץרוק .ראשטאמ ןפיוא לָארטַאּפ ןשיסור ַא ןבירטרַאפ

 AND“ ענעדישרַאפ PD ןפורט עשיכיירטסע טימ טליפעגנָא ןעוועג טָאטש

 גנומיטש יד .דיירפ IND ןענייוו עכנַאמ ,ןטַאדלָאס יד טסירגַאב'מ .סעיצַאמ

 טוג ,דלעה ַא טַאדלָאס רעדעי זיא ןגיוא סנעמעלַא ןיא .ענעביוהעג ַא זיא

 -עגנָא Sap ןענעז רענעגעוו יד ,רענלעז יד ןענעז טנּפָאװַאב טוג ,טרידנומ

 .ענעגנַאפעג עשיסור ןריפ טעז yy .רענלעז יד IND טנַאיװָארּפ טימ טליפ

 ןעמוקעג ןענעז םעדכָאנ ןוא ןטלַאהעגנָא גנַאל טשינ TINT ןכָאװ-קינָאה יד

 YOR .דנַאטשוצ ןלַאמרָאנ םוצ םוא ךיז טרעק pox ,געט עקידעכָאװ יד

 יד ץוח ,ןיוש ןרינָאיצקנופ ןוא קירוצ טנפעעג ךיז ןבָאה ןטמַא-סגנוריגער

 -פעס PN םישדח-עיצַאקַאװ יד INI טשרע ןענעפע pr ןלעוו עכלעוו ,ןלוש

 ןגירק עטריזיליבָאמ יד ןופ סעילימַאפ יד ךיוא יוו ,עטמַאַאב יד .רעבמעט

 רעשיסור רעד PD טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ןטלַאהעג ערעייז טלַאצעגסיוא

 ןענַאב יד .ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןופ רעקקירוצ OW זיב עיזַאווניא

 ,ייז OND PROD ַא ָאד רָאנ זיא'ס ביוא ,ןרישזַאסַאּפ עליוויצ pw ןעמענ

 PRT .ןעלדנַאה Damo ,רעטילימ pom לופ טקַאּפעג ייז ןענעז דימת לייוו

 ,םייהַא ON ךיז ןרעק םיטילפ יד .טָאטש רעד MD ןרָאפוצסױרַא ןיוש

 יוו ,םײהַא PNY ןעמוק ווָאטַאינזָאר ןופ טעטכילפעג ןבָאה סָאװ יד ןוא

 היעש ,ןאמטרא לעשימ WIND .רד ,רעיפאס .רד ,רעייפ .רד ,ןאמרעסַאוו .רד

 עטקישרַאפ יד קירוצ ןעמוק סע .ןעגנוקיטפעשַאב ערעייז וצ עלא -- שירפ

pooיבצ ,גרעברעפּפוק הירא עיסוז ןוא דארבניילק הדוהי בקעי :דנַאלסור  

 .המחלמ רעד ךָאנ ןיוש ,גרעבסַאּפ

 יד .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןעמוקעג טציא ןענעז ןעגנושַאררעביא

 TD רענעמ עלַא טסנידרעטילימ םוצ ןפורניירַא ONT ןעוועג זיא עטשרע

 PR עיסימָאק-גנוכוזרעטנוא עשיניצידעמ ַא WI ןייגכרוד ןכָאנ 8

 .עכעלגיוט סלַא טריציפיסַאלק ןוא אנילאד

 ,ץלַאז ,רעקוצ ,לעמ ,טיורב ףיוא ןטרַאק טריפעגנייא ןרָאװעג ןענעז סע

 םעיירפ ןפיוא .ןעלקיטרַא-ךיורבעג TN לטימסנבעל ערעדנַא ןוא טפַאנ

 עטלייטעגוצ יד ןעמ טָאה ןפורעג .אצמנב ןעוועג טשינ סָאד זיא קרַאמ

 -ַאב טנעקעג ONT עילימַאפ א .ה .ד ,"ןטרַאקדלַאמיסקַאמ, ןטרַאק-זייפש

 רעדילגטימ לָאצ רעד טיול ןטרַאק-זייפש לָאצ עטמיטשַאב טסכעה ַא ןעמוק

 ןרָאװעג זיא ןטרַאק-םומיסקַאמ יד TD .רעמ טשינ ןוא עילימַאפ רעד ןיא

xיוו ױזַא ןוא םומינימ  ONTגונעג ןעוועג טשינ זיא  OWטשינ ןוא ןבעל  

 ןצרַאװש םוצ ןעמוקנָא טזומעג ןעמ טָאה רעגנוה ןופ ןייגסיוא םוצ גונעג

 .ןעמוקַאב טנעקעג PON ןעמ טָאה TIS ענעלָאװשעג IND ּוװ ,קרַאמ
 TANT טסניד-רעטילימ PR ןעוועג ןענעז רענעמ טייהרעמ יד יוו ױזַא

 -עג ןענעז ייז .לדנַאה םוצ ןעמונעג ךיז ןערב א טימ ךעלדיימ ןוא רעבייוו

 טימ ,לעמ ךעלקעז יד טימ טלטרַאגעגמורַא רעדיילק יד רעטנוא ,ןרָאפ
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 יוזַא בייל רעייז טנערבעג קַאבַאט רעד ONT געט YOUR PR PX קַאבַאט

 ןעמ ONT קיטיונ DIN PR תורוחס טלגומשעג ןעמ ONT ױזַא ,עצישרָאג יוו

 ןרישזַאסַאּפ יד ןופ ךעלקעפ יד ןענַאב יד ייב טרידיווער ONT סָאװ ,ךַאוו יד

 ןרופ טימ תורוחס טכַארבעגניירא ןעמ ONT םעד רעסיוא .טפיוקעגרעטנוא

 ןענעז ןזיירפ .ךאוו-רעטילימ PID סעיזיווער ןדיימוצסיוא ידכ ,ןגעוומוא ךרוד

 רעצרַאווש רעד DN ןסקַאוועג זיא טיטעּפַא רעד .גָאט IS גָאט PD ןגיטשעג

 .לדנַאה-שיוטסיוא ןַא טלקיװטנַא TIN Pr ONT סע .טילבעג UNA קרַאמ

 ערעדנַא ןוא VENI ,ץלַאז ,רעקוצ ףיוא ןטקודָארּפ ערעייז ןטיבעג ןבָאה םייוג

 .ןעלקיטרַא
 -עגרעטנוא טָאה רעמ ץלַא ןטלַאהעגנָא טָאה המחלמ יד רעגנעל סָאװ

 ןצנַאג ןרעביא גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד רַאפ עיצַאזיװָארּפַא יד ןעקנוה

 גָאט TID רעגרע ןרָאװעג זיא לטימסנבעל ןופ טעטילַאווק יד ךיוא .דנַאל

 -בעב ענעלָאמעג טימ ,לעמ-עזורוקוק טימ טשימעג טיורב ןעוועג AND וצ

 טשינ ןפוא םושב טָאה'מ סָאװ ,סעקערוב עסיז טימ .לעמ-רעבָאה ,ךעל

 .יורטש טימ טשימעג טיורב PIN ןעוועג .ןײרַא ליומ ןיא ןעמענ טנעקעג

 ,טכוזרַאפ סע PN ANT ןיילַא .טיורב ONT ןעזעג ןגיוא YIM טימ ןיילַא

 .טנעקעג טשינ ןפוא םושב סע ךיא בָאה ןסע רָאנ

 .גָאט וצ גָאט ןופ רעפרַאש ןרָאװעג זיא לטימסנבעל pr לגנַאמ רעד

 -סער יד לייוו ,טיורב טריפעגטימ ךיז טימ ןבָאה סגעוורעטנוא ןשטנעמ

 WW ,טנפעעג PT TANT רעזייה-ייט .טריוורעס טשינ ONT TINT ןענַארָאט

 יד .לעמ-עזורוקוק Toya ND טכַאמעג סקעבעג ONT טריוורעס ךיוא טָאה'מ

 םייוג .טױרביץַאזרע ןפורעג ןעמ ONT סנכוק ענעקַאבעג Sym ןלעג ןופ

 ענירג ןופרעד ןענעז ןעמוקעגסיורַא .קַאבַאט ןצנַאלפ ןעגנַאפעגנָא ןבָאה

 סָאד זיא ןעוועג .טנקירטעג ןוא ןטינשעג טָאה'מ עכלעוו ,רעטעלביקַאבַאט

 [DW קַאבַאט רעתמא ןייק ONT זיא יאדווַא ,קַאבַאט-ץַאזרע ןימ NI ךיוא

 ?ONT TIN ןרעביא עגַאל עשימָאנָאקע עשיטירק ענעפַאשעג יד .ןעוועג

 יד טקידלושַאב ןבָאה יז ןוא ןטימעסיטנַא יד ND טנעה יד PR טליפשעגניירַא

 -וקעפס ןדיי יד ןפורעג ,ןפיורשפיורַא ןיא .ה .ד ,יירעביירטיזיירּפ ןיא ןדיי

 ..ןעמענ YOU ערעדנַא ןוא רעריטיּפָארּפ ,ןטנַאל

PX1917 רָאי  ONTרעטנוא ןַאװליסַארב רעטנוא ײמרַא עשיסור יד - 

 PT ןבָאה רעכיירטסע יד TIN טנָארפ-חרזמ ןפיוא עוויסנעפָא יד ןעמונעג

 זיא DMN ױזַא .טלעטשעגּפָא Pr טרָאד ןוא ווַאלסינַאטס זיב ןגיוצעגקירוצ

 .טיבעג-סגירק PR ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא וװָאטַאינזָאר טנגעג עצנַאג יד

 ןעמוקעג ווָאטַאינזָאר PP ןענעז 1918 רעבמעווָאנ PHP ןשינעעשעג יד

 TN ,ןעגנַאלק ןגָארטעגמורַא PW ךיז JANA רעירפ ןופ .טייהרעטכירעגמוא

 יָאװער יד יוו םעדכָאנ ,טנָארפ JOAN WWD טמוק שינערעקרעביא IN סעּפע

 PR" תבש ַא ןיא .דנַאלסור PR ןכָארבעגסיוא ןבָאה גירקרעגריב ןוא עיצול

 טַאדלָאס רעשיכיירטסע רערעטלע ןַא טָאה ,1918 רעבמעווָאנ PR ירפרעד
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NDףיוא ןדָאלעגנָא עכריק רעשיסור רעד ןבענ עדנַאמָאק-סנָאיצַאטס רעד  
 ןסקָא ייווצ טנַאּפשעגנייא ,ןכַאז עשירעטילימ ערעדנַא TIN טנַאיווָארפ TD ַא
 ןפיוא ףרָאד ןטלַא ןכרוד ,טָאטש רעד רעביא ןרָאפעג ךיז טרעטשעגמוא ןוא

PP ayyַא טימ .ןרַאגנוא  INDןבָאה רעטעפש העש  ONטגָאיעגנָא  “IND 

 ןוא טסניד-רעטילימ ןופ ןטלַאהַאבסיוא Pr ןבָאה סָאװ ,םיצקש רעוװָאטַאינ

 .ןכַאז עטוג עלַא יד טימ ןסקָא יד טימ ןגָאװ םעד טכַארבעג קירוצ

 רעמ .טָאטש ןיא טלמוטעג ןיוש ךיז טָאה ,קיטנוז ,גָאט ןטייווצ םעד

 טָאטש ןיא ןוא רעכעל יד ןופ ןכָארקעגסױרַא ןענעז ןטַאדלָאס ענעטלַאהַאב

 רעדרעמ רעד ,יקצענאיפאל ןַאפעטס .גנוגעוואב עקידעבעל ַא ןרָאװעג זיא

ppטימ ןַאמנעזָאר הלגע-לעב ןמחנ  PTדנָאמָאק ,עיזאי רעדורב ןרעגניי  

 -לָאס ןדנעייגכרוד ןדעי Pa ,רעפלעהטימ ערעייז ערעדנַא ךאנ טימ ןעוועד

ONTןפיוא  ONT PINT PT PNR DIN AYעטקַאּפעגנָא יד ןעמונעגוצ ןעמ  

 DIA ךָאנ ON ןעמ ONT ,טרעוועג ךיז טָאה רע ביוא ןוא ןכַאז טימ קעזקור

 רעד רעביא טכליהעגּפָא ןבָאה ןעיירשעג ןוא ןדלַאוועג יד .ןגָאלשעגנָא

 .טייצ ךָאװ א טעמכ ןטלַאהעגנָא ױזַא טָאה דנאטשוצ רעד .טָאטש רעצנַאג

 קענורעטסָאּפ -עירעמרַאדנַאשז םעד טנּפָאװטנַא ןעמ ONT גָאט ןבלעז םעד

 .טָאטש רעד רעביא טרילָארטַאּפ ןבָאה רעלַאפנָא יד ןוא

 ןרָאפ וצ ןגָארקעג NW ןבָאה ןדיי .הלהב א ןכַָארבעגסיוא זיא סע

 ןריפסיורַא טשינ טזָאל ךיז רַאפ טָאטש עדעי Son ,לטימסנבעל ןעגנערב

 .לטימסנבעל ןייק

 ךיז טביוה סע ןוא רעטייוו ךיז טיירד עטכישעג רעד ןופ דָאר סָאד

IWרעשיטילָאּפ רעד .לוגלג רעטייווצ רעד  ONDאג-חרזמ ץנַאג :זיא - 

 םייב עניארקוא רעד טימ ןעמַאזוצ PR שיניארקוא ןרָאװעג זיא עיציל

 זענאטשעגפיוא זיא .דנַאלסור IY טרעהעג רעירפ טָאה עכלעוו ,רעטסעינד
 .קילבופער עשיטסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג זיא עניארקוא ,הכולמ Yo ַא

 ןשיווצ ןעמַאנסיוא עקינייוו טימ סיורג זיב ןיילק ןופ רעניארקוא עלַא

 YX“ ,םזיטימעסיטנַא TID ןסערפעגכרוד ןעוועג זענעז ץנעגילעטניא רעד

 -לַאוורַאפדטָאטש רעװָאטַאינזָאר יד .ןדיי וצ האנש TIN ONT טימ טמעטָא

 .טנעה עשיניארקוא יד ןיא ןעגנַאגעגרעביא ןטייקירעווש םוש ןָא זיא גנוט

 ַאקנערַאדעפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טָאטש רעד ןופ רעטסיימרעגריב סלַא

 ינאכימ TD PT א זעוועג זיא רע .רַאשטָאמ ןבענ רעסַאוו טייז רענעי ןופ

 רעקידנעטשנַא IN ,דרָאב רעגנַאל רעסייוו א טימ ָאקנערעדעפ יטַאדַארַאב

 ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,תומהב ןופ טולב ןזָאל ףיוא טסילַאיצעּפס xX ,שטנעמ

 ןסעגעגנָא PT PR דלעפ א ףיוא ףױרַא ןענעז ייז ןעוו ,ןזָאלבעגנָא קרַאטש

 ןוא ,ןלַאפ עכלעזַא PN ןפורעג DN ןבָאה VOR .ענישטינָאק רעשירפ טימ

 ,ןלַאפקעװַא PD תומהב ליפ ןעוועטַארפָא רע טגעלפ ױזַא
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 טַארילַאנַאיצַאנ רעשידיי
 וָאטַאינזָאר PR עדניימעג סוטלוק רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאוורַאפ יד

 ,חספ דעומה לוח ,1919 ןיא .ןטסינויצ יד וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא (הלהק)

 ןפורעג ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,הלהק רעד וצ PRN ןעמוקעגרַאפ ןענעז

 ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא ןַאמרעסַאװ .רד TIN “ONT לַאנָאיצַאנ רעשידיי,

 רעד קירוצ ONT טבעלעגפיוא .טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ טנעדיזערפ סלַא

 PR סָארג יכדרמ ייב ןענופעג Pr ONT רעכלעוו PANS רעשיטסינויצ

 .טייצ רענעי ףיוא זיוה ןטלַא םעד

 זיא ,גנוגעוואב-ןויצד-ילעופ רעד PD טרעטסייגַאב ,ןפאשטכער םולש

 .וואטַאינזָאר PR ןיירַאפ-ןויצ-ילעוּפ PD רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג

Spay?רעדילגטימ יד ,טנעדיזערפ ןעוועג זיא רעקרעװטנַאה א ,דנַאמַאיד  

 ןיא תודחא ןייק ןעוועג טשינ .תוכאלמ-ילעב ןופ סנטסיימ ןענַאטשַאב ןענעז

 רַאפ .טזיילעגפיוא ךיז ןוא ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל ONT רע LOND םעד

 בקעי ןריפוצפיוא ןזיװַאב ךָאנ רע טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ טייצ רעד

 רעד ןיא ןעמונעגלייטנָא ןבָאה סע ."המותי יד עיסַאכ, עמַארד סנָאדרָאג

 -ניט ,לכיירטש wore ,לֶארטפיוה רעד PX ןפַאשטכער םולש : גנוריפפיוא

yyיסַאילימ רעדורב ריא ,ביוטלעטרוט עשטהנח ,רעגרעב , apy?רעברע , 
 לקנַאי ,ןַאמצַאק רעטסוש קחצי טימ טַארייהרַאפ רעטעפש ,דנאמאיד עיצאכ

 .טרילפוס UNA טייקינייוו ןיימ .רעדורב א סרעפיול

 -עג ןבָאה ןדיי ענלצנייא ּווו ,רעפרעד PR טעטש ענעדישרַאפ ןיא

 .קיאור ןעוועג זיא ווָאטַאינזָאר PNR .ןעורמוא ןעמוקעגרַאפ ןענעז ,טניווו

 טייל-הרבח עשיניארקוא YAM עקינייא TW ,ןעוועג זיא טנעדיצניא ןייא

 AN OP ,דרעבנקַאב יד טימ עקטיִאוו טנָאיצילֶאּפ םעד ןגָאלשעג ןבָאה

 זעמונעגסיורַא ,עקווָאנילמ רעד PR ןפרָאװעגנײרַא םיא ךָאנרעד ,ןקורט

 map םישעמ עכלעוו רַאפ .סַאנ ףיוא ןגָאלשעג םיא ןוא WONT םענופ

 .טשינ PR סייוו

 רעניארקוא יד ןשיווצ ףמַאק םעד ןיא ןבָאה עיצילַאג-חרזמ ןיא ןדיי יד

 ןעוועג זיא עיצילַאג-חרזמ .גנולעטש עלַארטיינ ַא ןעמונעגנָא ןקַאילָאּפ ןוא

 .דנאלסיוא טימ גנודניברַאפ PP טַאהעג טשינ ,ךיז ראפ ןסָאלשעגּפָא יו

 רעשימָאנָאקע רעד .טלעטשעגּפָא ןעוועג זיא דנַאלסיוא טימ לדנאה רעד

 -ָארּפַא יד .גָאט וצ גָאט TID רעגרע ןרָאװעג זיא NAOMI PX דנַאטשוצ

 INOW“ ַא ןעוועג זיא'ס .ןעקנוהעגרעטנוא קראטש טָאה טָאטש PN עיצַאזיוו

 ןטרַאק .ךיורבעג ןטשרע PD ןעלקיטרַא-זיוה PR ןוא זייפש ןיא לגנַאמ רעק

 וצ גונעג ןעוועג טשינ ןענעז ןעלקיטרַא-ךיורבעג ףיוא PX זייפש ףיוא

 AN“ טזומעג טָאה ןעמ PR רעניווונייא יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקידירפַאב

 ןגיטשעג ןענעז לטימסנבעל pw ןזיירפ יד ּוװ ,קרַאמ ןצרַאווש םוצ ןעמוק

 = .ןשָארג ַא ןענידרַאפ וצ ּווו ןעוועג טשינ זיא סע .גָאט וצ גָאט ןופ

 .רד TID טריפעגנָא ,טעטימָאק א ןפַאשעג Pr טָאה געט ענעי ןיא
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 לפיוו ףיוא טָאטש PN TD עמערָא IND זייפש טלייטראפ TIN ,ןאמרעסַאוו

 ףיוא םרח א ןפורעגסיוא YPN טָאה ןעמ .ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא סע

 ןדיימוצסיוא ידכ .ןזיירפ יד ןפיורשפיורַא ןלעוו עכלעוו ,םירחוס עשידיי

 ןפיוקרַאפ טלָאװעג טשינ םירחוס יד TINA OW םענופ ןצנעווקעסנָאק יד

 ןוא לעמ ןעגנערב ףרַאד'מ זַא .טשינ ןבָאה ייז זַא .טרעפטנערַאפ ךיז ןוא

WTןרעכעה ַא ןגָאלשעגרָאפ קיליוויירפ טָאה סע  MIיסקַאמ ןרעביא - 

 .זייפש ןעמוקַאב טָאה ןלַאמ

awדגב ַא טימ ןעוועג זיא טכעלש  JOURבייל  WINא  INDךיש  

 "עג TART ,רעטילימ םענופ ןעמוקעגמייהַא ןענעז ONT ,יד .סיפ יד ףיוא

 -עטילימ ַא ,לקער שירעטילימ x ,ךיש עשירעטילימ רָאּפ א רעוו ןגָארט

 IND“ ןעוועג ןענעז םידגב יד שטָאכ ,ןזיוה עשירעטילימ רעדָא לטנַאמ ןשיר

 טריריווקער TORT YON יד ONT ײצילָאּפ-רעטילימ יד ןוא ןגָארט םוצ ןטָאב

 .ךיורבעג ןשירעטילימ ןרַאפ עליוויצ יד ייב

PR1919 יַאמ  UNAעוויסנעפָא יד ןעגנַאפעגנָא ײמרַא עשיליופ יד . 

 -רַאמכרוד גוצקיר רעייז PR ןבָאה ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ עשיניארקוא

 עשיליופ ַא ONT רעטעפש געט ND א PNR ןוא ווָאטַאינזָאר ךרוד טריש

 עשיטימעסיטנַא קידנעגניז ,טָאטש יד טרישרַאמכרוד גנולײטּפָא-ןטַאדלָאס

 .רעדיל

 -יווונייא רעװָאטַאינזָאר יד .לוגלג רעטירד רעד ןעמוקעג זיא טציא

 ןבָאה ךָאד .תוריזג עיינ ,תורצ עשירפ ,רעגריב עשיליופ ןרָאוועג ןענעז רענ

 שטָאכ ,הרוחס ןעגנערב IX טָאטש TD ןרָאפוצסױרַא טגַאוועג ןיוש םירחוס

 -לעז עשינַאגילוכ יד זַא ,רַאפעג רעד ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ייז

 .דרעב ערעייז ןרעשּפָא טשינ ןלָאז רענ

 רעשיניַארקוא רעד PD רעריפנָא יד טריטסערַא טָאה יײצילָאּפ יד

 יד .טזָאלעג יירפ ייז ןעמ טָאה ןשרָאפסיױא ןכָאנ .גנוטלַאווראפ טָאטש

 זיא עיזאי רערעגניי רעד .ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה יקצענַאיּפאל רעדירב

 ןווורפ PX שינעטלַאהַאב ןייז ןקעדטנַא םייב טיוט ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד

 ןמחנ ןופ רעדרעמ רעד) ןאפעטס רערעטלע רעד טָאה םעדכָאנ .ןפיולטנא

 ,םלוע תיב ןפיוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,(ןַאמנעזָאר הלגע-לעב

pdx prםיא טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעשיליופ רעד וצ ןבעגעגרעביא  NPR 

INDגעט  JONIטיירפַאב ןרעהרַאפ . 

oYטייצ רענעי  ONTיקסוָאנַאיַארב טנַאדנמָאק עירעמרַאדנַאשז רעד  

 סָאװ ,טימרעד טכַאמעג טמירַאב קירעיורט Pr ,קַאילָאּפ רעװָאטַאינזָאר א

 ךעלדיימ עשידיי ןעגנערב וצ ןטנַאיצילָאּפ םילבחמ ענייז ןליופאב טַאה רע
WRN owןוא ןקירב יד  INVקענורעטסָאּפ ןפיוא ןטעברַאזיוה ערעדנַא  

PNןבָאה ייז  PRטריפעגסיוא ךעלטקניּפ לעפַאב . 

 סע JIN ןרינָאיצקנופ וצ ןעגנַאפעגנָא ןבָאה ןטלַאטשנַא-סגנוריגער יד

 ןָא ,עטלעטשעגנָא עקידרעירפ עלַא סעלעטש ערייז ןעמוקאב קירוצ ןבָאה
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 ןגָארטעגרעביא זיא טמארעייטש רעד .טעטילַאנָאיצַאנ TD דישרעטנוא

 OND יד טנדרָאעגנייא PT ONT“ טרָא םעד AN TN ַאנילָאד PP ןרָאװעג

 יד .טנעה עכעלטסירק PN ןעגנַאגעגרעביא זיא גנוטלַאוורַאפ טָאטש יד

 -רעביא ONT (הליהק) עדניימעג סוטלוק רעשידיי רעד ןופ סעיצקנופ

 .ןאמרעביל דוד-הירכז ןעמונעג

 ףליה DAN טמוק עקירעמַא ND .ןכַאמ וצ רעווש ץלַא [IN זיא ןבעל ַא
PN TIN? PRזייפש ןופ םרָאפ רעד  INDגנורעקלעפַאב רעד . PNלטימ יד - 

 ָאַאקַאק עסייה רעדָא ּפּוז א ,טייצלַאמ ןעמרַאוו א רעליש יד ןעמוקַאב ןלוש
 טקישעג ןבָאה ןדיי רענַאקירעמַא סָאװ ,ףליה יד .טיורב לקיטש ַא טימ
 טָאה ,םישובלמ עטצונעג TD ןטעקַאּפ IWIN טלעג PNR םיבורק ערעייז וצ
 .טיונ רעד ןיא ןפלָאהעגסױרַא ליפ

PNנעהנַא עשיטסינומָאק עטלייצעג זיולב ןעוועג ןענעז ווָאטַאינזָאר - 
 טשינ זיא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינומָאק PP רבָא ,רעקיטַאּפמיס רעדָא רעג
 .ןרָאװעג טריפעג

 -אמ ןעוועג זיא ווָאטַאינזָאר PR טפַאשלעזעג-טרָאּפסנַארט עטשרע יד
 -כיר רעד ןוא דלעפנענעד רעטסיימ טסָאּפ רעד) ינַאּפמָאק טע יקסנישזאיצ
 PT IND .יקסנישזַאיצַאמ ןדער םייב זיא ןבילבעג (יקסווָאקַאיַאמ ר"ד רעט
 ילעב עדייב ,ןַאמרעמיצ ןרהא ןוא ןַאמסדנַאל ךלמ ןעוועג ןענעז גנַאגרעטנוא
 טָאה טשרעפ פיליפ ןוא תובוח יד ןלָאצּפָא טנעקעג טינ ןבָאה ייז .תולגע

 ןלָאצַאב רַאפ טריטנַארַאג טָאה רע לייוו ,סובָאטיוא םעד ןעמונעגרעביא

 לעב א ןרָאװעג טשרעפ פיליפ זיא MN TIN ינַאּפמַאק-ליבָאמָאטױא רעד
 .ןבעל ןייז ןופ טשער ןפיוא הלגע

 -ערעפ TID סובָאטיוא סרעלדַאנ ענאמ טַאהעג טָאה ףוס ןבלעז םעד

 ענעדישרַאפ .ַאװַאלסינַאטס--ַאקסניהערעּפ טריסרוק ONT רעכלעוו ,ַאקסניה

 יד ןענעז לכ םדוק .ןטפעשעג עטכעלש יד וצ ןעוועג םרוג ןבָאה תוביס

 ,גנוגעוואב רעטריזירָאטָאמ וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ ןייסָאש עשיליופ

 -שוצ ןטוג PN TON יד ןטלַאהוצפיוא .ןגער ַא ךָאנ רעבירג טימ ,קיטָאלב

 עניילק טימ רעבָא ,דרע עקידמַאז ַאזַא טיירפשעגסיוא ןעמ טָאה דנַאט

 רעדער ענעמוג יד PR רעכעל טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ךעלדנייטש עקיציפש

TIDעזייר רעדעי ךָאנ .סַאטיוא יד  ONTסעיצַארעּפער ןכַאמ טזומעג ןעמ  

 טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא דָאר ַא טצַאלפעג געוו ןפיוא טָאה לָאמַא ןוא

 ןרעפָאש ןעוועג POX רעמיטנגייא-ָאטױא יד ןטלָאװ .םעיינ א ןאטפיורַא

TNתועידי לסיבַא טַאהעג  PNייז ןטלָאװ ,קינַאכעמ  PINנייא טנעקעג - 

 א סעטָאלז 100 oN רעמ ןעמונעג ONT רעפַאש ַא) תואצוה ליפ ןרַאפש

 .הסנכה רעד PD רעסערג זעוועג ןענעז תואצוה יד .(ךָאװ

 TDN .גנַאג ןכעלנייוועג PT טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא ןבעל סאד

 רעייז טימ ןעגנַאגעגנָא ןעײטרַאּפ עשיטילַאּפ יד ןענעז טיבעג ןלערוטלוק

 -ינַאגרָא עשיטסינויצ יד .סעיצַאזינַאגרָא עקניל ןוא עטכער ,טייקיטעט
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 -םיצולח יד ןפַאש טימ טייקגיטעט WN טרעטיירבעגסיוא טָאה עיצַאז

 וצ הלוע רעטכעלשעג עדייב PIP טנגוי יד טיירגעגוצ UNA סָאװ ,גנוגעווַאב

 .לארשי ץרא ןייק ןייז

PNרעקיצנַאווצ יד  TIN?זיא  PNRליטש א ןטערטעגניירַא ווָאטַאינזָאר - 

 טימ רָאנ טצענערגַאב ךיז ןוא גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןיא דנַאטש

 טימרעד PI ONT ץנימ עינַאמ TN דנָאפ לַאנָאיצַאנ ןרַאפ טלעג ןעלמַאז

 .ויסַאּפ ןעוועג זיא טנגוי ענעסקַאוועגרעטנוא יד .טקיטפעשַאב גנַאל טייצ ַא

 ןוא ויסערגָארּפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,זיולק ןיא רענרעל עשידיי יד וליפא

 ןָאטעג טשינרַאג טעמכ ןבָאה ,םידומיל עכעלטלעוו טימ ןבעגעגפַא PIN ךיז
INDשטָאכ ,גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד , PTןדיי עלענָאיצַאנ ןעוועג ןענעז . 

 עשיטסינויצ עלַארטנעצ יד ןעוועג ךיוא זיא דנַאטשוצ םעד ןיא קידלוש

 ןטַאגעלעד טקישעג ןטלעז רעייז ןבָאה ייז לייוו ,גרעבמעל ןיא עיצַאזינַאגרָא

 טנגונגַאב PT ןבָאה ייז .גנוגעוואב-ןויצ יד ןבעלוצפיוא ווָאטַאינזָאר ןייק

 .דוסיה ןרק רַאפ רעטלעג עטלמַאזעג עטקישעגוצ יד טימ

 ןייק PIN ןעגנירדניירַא ןביוהעגנַא ONT עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינומָאק יד
 ץנעגילעטניא רעכעלטנגוי רעװָאטַאינזָאר רעד TD עכעלטע .ווָאטַאינזָאר

 PR ןוא ,עעדיא רעשיטסינומָאק רעד טימ ןעגנורדעגכרוד FINA ןענעז

 ןעוועג זיא רענַאק עינופ .עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינומָאק טריפעג םייהעג

 ,םזינומָאק IND טפשמרַאפ

 םזינומָאק IND ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ טשרעפ פיליפ זיא הריסמ ַא ךרוד

 לגנאמ בילוצ רָאנ ,רעהרַאפ ַא טרָאד טַאהעג ,טכירעג זיירק רעירטס ןיא

 ןעוועג .ליפש קיזוח ַא ןעוועג זיא סע .טיירפַאב ON ןעמ ONT ןזייװַאב ןיא

 .טָאטש TD בר רעד יוו טסינומָאק ַא יוזא טשרעפ פיליפ זיא

 PN ןעמוקעגרָאפ Wl טירשרַאפ ןייק ןענעז טיבעג-רוטלוק ןפיוא

 ךיז ןבָאה הליהק רעווָאָאטָאינזָאר רעד ןופ סעטַאט-טָאטש יד .ווָאטַאינזָאר

 זיא poy ערעגנעל ַא ,גנואיצרעד רעשידיי IND טגרָאזעג טינ טפיוהרעביא

 עניילק א שטָאכ ןבעג I PN טָאטש PR הרות דומלת pp ןעוועג טינ

 ןטלַאהעג ךיז טָאה עכלעוו ,עלוש עשיאערבעה יד ןטלַאהוצפיוא עידיסבוס

paxךעלסיפ עשירעניה , POעשיאערבעה יד .טדערעגּפָא ןעוועג זיא םעד  

 טימ שטָאכ ,ןרָאי JON ןטלַאהעג זיא סע יוו PT טָאה ווָאטַאינזָאר PR עלוש

 טעטימָאק א ןפאשעג PT ONT סייררעביא ןצרוק ַא ךָאנ TIX ימ ערעווש

TDשארב דנַאמַאיד .מ ר"ד טימ םיטַאבעלַאב רעװָאטַאינזָאר  TIXטגרָאזעג  

 -ערבעה סלַא טלעטשעגנָא ןוא עלוש עשיאערבעה יד רעטייוו ןטלַאהוצפיוא

 .יקסווַארַאמָאק ןעמַאנ ןטימ םענייא רערעל ןשיא

PRרעטעפש ,קיטַאלג זעגנַאגעגוצ זיא גנַאפנָא  ONTןביוהעגנָא עלוש יד  

 זיא הסנכה יד ןוא רעטַאעט שידיי טליפשעג ןעמ טָאה ,ןעקניהוצרעטנוא

 טליּפשעגּפָא ןעמ ONT CUR PR עלוש רעשיאערבעה רעד ףיוא ןעגנַאגעג

 -בעה רעד ףיוא טמיטשַאב הסנכה יד ןוא ןעגנולעטשרַאפ עשידיי עכעלטע
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 טריצודער רערעל ןשיאערבעה םעד ןעמ טָאה רעטייוו ONT .עלוש רעשיאער

 טימ טריפעגנָא טנַאה רענעגייא PIN רע טָאה הרירב ןיאב .תוריכש יד
 קעװַא PR ןכַאז יד טקַאפעגנייא ךָאנרעד ןוא oes לקיטש א עלוש רעד

TIDוָאטַאינזָאר , 

 .עלוש רעשיאערבעה א wd ןבילבעג טייצ ערעגנעל א זיא ווָאטַאינזאר
 רעשימַאנָאקע רעטכעלש רעניימעגלַא רעד ןופ טייצ ַא סָאד זיא ןעוועג

 ספרָאד ןוא תוכַאלמ ילעב ,ןדיי סַאלקלטימ יד .ןליופ PR ןדיי יד ןופ עגַאל

 טינ ךַאפנייא ןענעז ווַאטַאינזָאר PNR סרענידרַאפ עניילק ערעדנַא PN רעייג
 רעשיאערבעה רעד ןיא רעדניק ערעייז IND דומיל רכש ןלָאצ וצ ןעוועג חוכב

 .עלוש

 םיאטרופס תצבק
 רעלטרַאפפ עפורג א

 ןבולק-טרָאּפס

 ןופ רעלטרָאּפס עשידיי עפורג ַא

 ,וָאטַאינזָאר ןיא ?םיאנומשח,

 ןבָאה עכעלטנגוי ערעזדנוא ּוװ

 רעשיזיפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז

 -טרָאפס יילרעלַא PIN רוטלוק

 Pl קיטסַאנמיג PP ,ןטינשּפָא

 ןליפש ןיא ןטסעמרַאפ עטסנרע

 .ןפורג ערעדנַא טימ

 ןבולק-טרַאּפס

 א ןוא רעשיליופ א ,ןבולק-טרַאּפס ןעוועג ןענעז ווָאטַאינזַאר ןיא

 THN לָאבטופ ןעמ ONT טליפשעג .("םיאנומשח; ןוא "ןָאגָאּפ) רעשידיי

 רעד ןופ לדנַאב-ןיילק OY טנעָאנ ,רעסַאװ טייז רענעי ףיוא רַאשטָאמ

 ןבָאה ןבולק טרָאּפס עלַאקָאל רָאנ סָאד ןענעז ןעוועג .רעגניזילג עמריפ

 טשינ PN טרעהעג טשינ ןבָאה ,סוטַאטס ןלעיציפָא ןייק טַאהעג טשינ

 רַאפרעד ןוא דנַאברַאפ-טרָאּפס ןשיליופ ןטימ גנודניברַאפ םוש ןייק טַאהעג

 -לָאבטופ ערעדנַא טימ ןטסעמרַאפ-טרָאּפס ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה

 לָאמַא PX טסעמרַאפ טרָאּפס ןיא ךיז ןשיווצ 7 ןבָאה טליפשעג .ןבולק

 םוצ טרעהעג ָאי pw טָאה רעכלעוו ,בולק-לֶאבטופ רעוואינשארב ןטימ

 לָאבטופ ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה ענפיר ךיוא .דנַאברַאפ טרָאּפס ןשיליופ

 ןפורעג ,דלעפ טרָאּפס םענעגייא ןַא טַאהעג ןבָאה ,רעליּפש עטוג טימ בולק

 -רָאפינוא-טרָאּפס עצרַאווש טַאהעג TINA ייז לייוו ,"ינראשט, ךיז ייז ןבָאה

 AND“ טַאהעג ,דנַאברַאפ טרָאּפס ןשיליופ םוצ טרעהעג TANT OT ךיוא .ןעמ
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 -טרָאּפס רעװָאטַאינזָאר ןשידיי םענופ רעריפנָא רעד .תונוחצנ wn ןטסעמ

 .סייר עיציא ןעוועג זיא בולק

 װָאטַאינזָאר PR עשידיי ןוא עשיליופ ןבולק טרָאּפס עדייב ןשיווצ

 בולק רעדעי .ןעוועג טשינ ,תוביס ענעדישרַאפ בילוצ ,טפאשטניירפ PP זיא

 .ךיז IND ןעוועג זיא

 INT ןענעז OND ןעגנוטייצ עשידיי ןעמוקעגנַא ןענעז זדנוא וצ

 ןבָאה OND .א .א "ןגרַאמ רעד, ,"ַאיליווכ , ,גרעבמעל PR ןענישרעד
 טלעוו רערָאג רעד ןופ ןוא דנַאל םענופ ןטכירַאב עטסיינ יד טכַארבעג

TINרעביירש עשידיי עטוג טַאהעג . TWNסע  ONTטלָאװעג  ONTטנעקעג  

 טקעריד רעדָא רעפיול םולש ךרוד ןעגנוטייצ ערעדנַא ךָאנ ןלעטשַאב

 -עגפיונוצ ןטנענָאבַא יירד PT JANA OPN .עיצקַאדער רעד ןופ ןרינַאבַא

 .גנוטייצ ןייא ןפיוק וצ טגייל

 םיצורח די
“Dy ןעמָאנ ןרעטנוא ןײרַאפ-רעטעברַא IN וואטַאינזַאר PR זיא TN 

 ,"םיצורח  am.טנעדיזערפ רעד ןעוועג זיא טשרעפ פיליפ ? JOUםַארגָארּפ

 רעד טָאה  PONDןסערעטניא יד ןעניד טפרַאדעג  TDלעב עשידיי יד

 .תוכַאלמ  pp-פיונוצ ךיז ייז ןגעלפ ,טַאהעג טשינ ייז ןבָאה לַאקָאל-ןיירַאפ

 טלָאצעג ָאי טָאה רענייא .טפעשעג-ריזירפ ןיא טשרעפ פיליפ וצ ןעמוק

 ןוא גַארטייבדדילגטימ םעד  APH,טלָאצעג טשינ ןבָאה ערעדנַא  IN MINסע

 ןעוועג טשינ זיא  ppןזיוואב וליפַא ןבָאה ייז .לָאקָאל ַא ןעגניד וצ טלעג

 עסעיפ עשידיי ַא ןריפוצפיוא  TINפיליפ .טנווָא-ץנַאט ןסיורג ַא ןריפכרוד

 -זָאר ןיא טַאר-הליהק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טייצ עסיוועג א זיא טשרעפ

 ,וָאטַאינ

 ךיז ןופ טזעלעגפיוא ךיז טָאה ןייראפ-םיצורח-די רעװַאטַאינזַאר רעד

 הסנרפ טימ טלגנַארעג ןיוש Pr טָאה הכאלמ-לעב רעשידיי רעד לייוו ,ןיילַא

 -דילגטימ ןייז PORE וצ סָאװ טימ טַאהעג טינ ןיוש TIN טניזעג"זיוה ןייז ראפ

 םיצורח-די PD עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ יד טָאה OND םעד ןיא PW .גארטייב

pxטרעמיקעג טינ ךיז גרעבמעל  Tomןיירַאפ-םיצורחידי ןופ לרוג  PR 

 וצ שטָאכ ןווורפ וצ טַאגעלעד PP טקישעג טשינ טָאה DN ווָאטַאינזַאר

 הכרעמ עבלעז יד .וָאטַאינזָאר PR POND םיצורח-די םעד ןריזינַאגרָאעו

 ןעגנַאפעגנָא PT ONT ONT ,םירחוס-תומהב ןופ ןיירַאפ רעד טַאהעג טַאה

 ןיא רעטבאלעג לסָאי ייב גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד טימ טייצ רענעי ןיא

 ,טרעהעג טשינ םיא ןופ ןעמ ONT רעמ .טקידנעעג ךיז םעד טימ ןוא זיוה

 ןיירַאפ רעשידיי רעד טַאהעג טָאה לזמ רעמ PR הכרעמ ערעסעב א

 ךיז טָאה סַאוו ,"עקסנַאשטשעמ ַאניסַאק , ןעמַאנ ןקידנעגנילק-ןייש ןרעטנוא

 "רעד ןוא קָאטש ןטשרע ןפיוא רעיומ סרענאק הקבר ןיא ןענופעג טשרעוצ

PX INIןעמָאנ ןטיול .ןרעמיצ עסיורג 2 ןיא ,ןטנוא רעיומ סרעלעה עיסָאס  
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 עמַאס ON I ןרעהעג סע IN ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טָאה POND םעד ןופ

 ,םיתב-ילעב עשיטעטש ,עטסנרע ,עקידובכב ,עבושח .ה .ד ,סענַאשטשעימ

 ןטיירב א טימ ןשטנעמ ,ןבעל ןיא גנורַאפרעד ליפ טימ ןטטנעמ עגולק
 ןקוק FANT ןעמ עכלעוו PIN ,עטעוועדנופעגנייא טוג לעירעטַאמ ,םענרַאפ

 ךיא לוו עניוזא טרעהעג טרַאד ןבָאה ןתמא םעד PN רָאנ .ףיורַא WIN ןופ

TNןוא וד  INIןגרָאז רעקינייוו טימ ,עטבייווַאב טיג סנטסיימ .עכלעזַא , 
 .הרבח עקיטסול

 ךיז טגעלפ ןעמ an ,בולק רעכעלטפַאשלעזעג-ןייר א ONT זיא ןעוועג

 -ןטרָאק ַא ייב רעוו ,ןעגנערברַאפ TIN TWIN יד PR AVVO ,ןעמוקנעמַאזוצ
 ןגעוו סעומש ןטנַאסערעטניא ןַא ייב רעוו TN ON סרעציביק טימ ,ליפש

 -עג ָאניסַאק יד זיא שיאעדיא .ןטייהנעגעלעגנַא עלַאקָאל ןוא עניימעגלַא

TWNטימ עכעלטסירק .לַארטיײנ ,עקניל ןייק טיג ןוא עטכער ןייק טיג - 
 .ןעוועג טינ ןיירַאפ םעד ןיא ןענעז רעדילג

 PN ןסָאלשעגנָא ןעוועג TON? JO א זיא עקסנַאשטשעמ אניסַאק רעד

 ןעגנַאפעגנָא TPT ONT גנולקיווטנַא סנעמעוו ,קעטַאילביב רעשיטַאטש רעד

 זיא סָאװ ,ןיירָאפ-ןויצ-יבבוח PP רעכיב עשידיי ענעבילברַאפ יד ןופ ךָאנ

pwטָאה ןעמ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ ךָאנ ןעגנַאגעגרעטנוא  

 עשירפ טפיוקעגוצ ,לָאצּפָא ןסיוועג א רַאפ רעכיב ןעיילוצסיוא ןעגנַאפעגנָא
poyרעמ  PNרעילַאטס םייב סעפַאש עיינ ןכַאמ טזָאלעג ,רעכיב רעמ , 

ONןענופעג ךיז ןבָאה  PNיד .ָאניסַאק םענופ רדח ןטשרעדַאפ  ONYרעכיב  

 יד םורַא ןוא טָאטש רעד ןיא רענעייל לָאצ יד םעד טימ ןוא ןסקַאוועג זיא

 יד ןופ רערעל-לוש ןעוועג ONT ןענעז סנטסרעמ .ווָאטַאינזָאר ןופ רעפרעד

 רעשיליופ רעד ןיא ךעלסילשסיוא טעמכ רעכיב ןעמ טָאה טפיוקעג .רעפרעד

 ר"ד ןעוועג זיא עקסנַאשטשעמ ַאניסַאק OVID טנעדיזערפ רעד .ךארפש
 ןיימ ןוא POND םעד טניישַאב ןוא שזיטסערפ ןבעגעגוצ ONT ONT ,ריּפַאס

 -ונעג ַא ןעוועג ךָאנ זיא גנַאפנָא PN .רַאטערקעס ןעוועג זיא טייקינייוו

 רעד טימ .ןטלַאהעגפיוא PT ONT ַאניסַאק יד DN רעדילגטימ לָאצ עקידנג

 ,ןבילברַאפ ןענעז ON PT ןופ ליפ ןוא ןלַאפעג רעדילגטימ לָאצ יד זיא טייצ

 PR רעלעה עיסַאס .גַארטייב-דילגטימ םעד ןלָאצ I טרעהעגפיוא ןבָאה

 -רעגיווש יד טלָאצעג ןטלעז טלעג-הריד ןעמ טָאה ,דנָאלשטייד PR ןעוועג

 עיסַאס ,רענסאק לסַאי WIN ANT ןטלַא ןפיוא סרעצינש יד ,ןרעטלע

 -ַאילביב-טָאטש יד ןעוועג זיא רַאפשנָא רעקיצנייא רעד .בורק א סרעלעה

 ,טלעג-הריד ONT טלָאצעג TN ַאניסַאק םעד ןטלַאהעגפיוא ONT OND ,קעט

 -ָאילביב יד טָאה רעטעּפש .ָאניסַאק רעד ןופ עבָאגסיוא עקיצנייא טעמכ יד

 סָאװ ,רענסאק Pox לייוו ,טלעג-הריד FONE WS טרעהעגפיוא ןצנַאגניא קעט

 ןרָאטַאקָאל 3 רָאנ ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,זיוה םעד טימ טעטלַאװרַאפ טאה

pinןעוועג זיא ,ָאניסַאק םעד  VMNטנָאמעג טינ ןוא  PPטלעג-הריד . 
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 רעטַאעט שידיי

 שידיי ןליפש ONT ןעוועג זיא גנוניישרעד-רוטלוק עקיטכיוו WA ַא
 ןבָאה עיצֶאקַאוו-רעמוז תעב ,טייצ-המחלמ רעד ןיא ,ווָאטַאינזָאר PR רעטַאעט
 ןופ גנוריפנָא ןוא טכיזפיוא רעד רעטנוא רעטַאעט שידיי טליפשעג רימ
 -נירג ,ןַאמרעביל ַארָאד טייצ WAY? PR ONT טליפשעג .דנַאמַאיד .מ ר"ד
 טריטיצער ONT ןַאמרעביל עלהנח .תונורכז יד ןופ רעביירש רעד ןוא גרעב
 -ַאנָאמ ַא סמכילע-םולש טריפעגסיוא בָאה ךיא .שידיי ןיא ןוא שיליופ ןיא
 ."ןטנעגַא, סמכילע םולש pr טליפשעג טָאה גרעבסַאפ עלעשרעה .גַאל
 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןרַאסישזער יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעגרעב .ב ר"ד

PRרעטעפש .וַָאטַאינזָאר  PRןטייצ עשיליופ יד  ONTפיוא רעטפא ןעמ - 
 ןוא עשידיי ןופ סעידעמַאק ,סעקטערעפַא ,סעמַארד ,סעסעיפ עשידיי טריפעג
 -לָאמ ,םכילע-םולש ,ןירבָאק .ל ,ןָאדרַאג בקעי יוו ,רעביירש עשידיי-טשינ
 -רָאג .י TD "לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, : טליפשעג TANT רימ .ַא .א רעי
 .א .א "רעגרַאק רעד, סרעילָאמ ,"שטנעמ רעדליוו רעד, ,ןָאז

 טסָאּפ יד סקניל -- לושסקלָאפ יד סטכער

 זיב ווָאטַאינזַאר PNR רעטַאעט שידיי ןרָאטַאמַא עשידיי ןבָאה טליפשעג

 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עטסערג יד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ טעּפש
 וװָאטַאינזָאר ןיא רעטַאעט-ןרָאטַאמַא ןשידיי ןופ גלָאפרעד ןוא גנולקיווטנַא

 ןוא טעברַאטימ רעוויסנעטניא ןייז טימ רעלדירפ רעדנעס טַאהעג טָאה

 גלַאפרעד סיורג טימ רע טָאה טליפשעג .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןליפש ןטימ
 טליפשעג ןבָאה עטנכערעגסיוא-טציא זיב יד ץוח ,ןלָאר-רעטקַארַאכ עשימָאק

 PR עדיירפ רעטסעווש יד :עדנגלַאפ יד ווָאטַאינזָאר PR רעטַאעט שידיי
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 INT ,(ענַאדַאמירּפ) רענאק עשזדנַא ,ןַאמטרא רעפיול עינַאט ,ךילמענ לטיג
 -פָאה ַאדליטַאמ ,ריּפַאס ,יולב ץנירפ ַאדליטַאמ ,ץיװָארָאה אקייל ןוא

 עשטסע ,רענדנאל YOON ,ןַאמּפָאה עמַאס ,רעלדניס JNO רתסא ,גנונ

 ,ץלַאהנריב עניגער : גנוריפפיוא רעשיאערבעה א PNR .ערעדנַא ןוא יורט

 ןוא רעגרעב עשטנַארב ,ןַאמנזָאר עקטַאל ,רעּפעט-גרעברעפּפוק עלעדַא

NAN?ןיירַאפ םיצורח-די רעד .דנַארב  PNRווָאטַאינזָאר  ONTטריפעגפיוא  

 לוו בורק א ס'דלעפדַארב יכדרמ עילע לקילעז ןופ טסַאפרַאפ עסעיפ ַא

 .סרעיור טליפשעג ןבָאה רעלדניווש עשטלע ןוא POR רע

 רעשיליופ NPN ןאמרעביל עקמיש :: טליפשעגטימ JANA רענעמ יד ןופ
 ,ןאמפַאה םהרבא ,קָאווטול עייש ,דָארלסקַא ןאמרעמַאה עלעדוי ,גנוריפפיוא
 ,ווַאשטירַאווס TD ךעלקינייא סדלעפניוו לארשי ,רעיירפ VINO PX עקדאי

 ילתפנ ר"ד DN (קעילאד) INT ר"ד רעדירב יד ,גרעבסַאפ עיציא ,ביוט ריאמ

 ,בלֶאווש לעדָאג ,ץיוװַארָאה אעל ר"ד ,זיוהטסול (עינאמ) השמ ןוא (קעינאנ)

 ,גרעבסלעדַא (ףלָאװ) קעליוו ר"ד ,גרעבסלעדַא ,רענַאל ,לעפעל קעדַאר

 .טסיטנעד רעד ןוא (קַאווטיל (xX יקסווַארָאמָאק רערעל רעשיאערבעה רעד

 דנַאמיד ןועמש PR רעסישזער ןעװעג זיא PNW | זויצ"ןב
 YO“ שיניארקוא ןוא שיליופ קינייוו We .גנוריפפיוא רעדעי ייב רָאלפוס

 -רעד טימ טשינ לָאמנייק ןוא ווָאטַאינזָאר PN ןרָאװעג טליפשעג זיא רעטַא
 עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי PIN ןעמוק ןגעלפ סע .רעטַאעט שידיי יוו גלָאּפ

 .ןפורט-רעטַאעט

 IN“ ךיז ןבַאה הכולמ רעשיליופ רעד ןופ טרובעגרעדיוו ןטימ ךיילג
 םייב טרינימירקסיד טָאה ןעמ כלעוו ,ןדיי ףיוא תופידר יד ןעגנַאפעג

 עיזַאנמיג PR רימ טימ זיא ןעגנַאגעג ,סעלעטש-הכולמ PNW ןקיטפעשַאב

 ,ןרעטלע עשידיי טכע ןופ טמַאטשעג ,םירפא ןסייהעג ,טנעדוטס רעשידיי ַא

 םעד ןטיבעג טָאה רע רעבָא ,טקעלַאיד ןשידיי א טימ שיליופ טדערעג
wrרערעל ַא ןעמוקַאב םורַא ױזַא ןוא ךירדירפ ףיוא םירפא ןעמָאנ - 

 עניוזַא ערערעמ ןעוועג ןענעז סע .עיזַאנמיג-הכולמ רעשיליופ x pr עלעטש

 .ןלַאפ

INרָאפניא-רעייטש יד טלעטשעגרַאפ ךיז טימ ןבָאה גָאלּפ עטסנרע - 

 טימ ןעמונרַאפ PT ןבָאה ONT ,עטמַאַאב-סגנוריגער עלעיציפָא ,ןרָאטַאמ

 יד ףיוא טריזַאב ןעוועג זיא ןטסעמסיוא סָאד ןוא רעלָאצ-רעייטש ןדעי

 ןענעז סָאװ ,תורוחס יד טיילגַאב TANT סָאװ ,ווירב-טכַארפ יד ןופ סעיּפָאק
 ןענעז סעיצַאמרָאפניא יד .ןַאב רעד טימ ,טסָאּפ רעד טימ ןרָאװעג טקישעג

LEX WIןעוועג טשינ  PPןבירטעגרעביא קרַאטש ,עקיטכיר  PRרעד - 

 .ןיאור וצ םירחוס עשידיי ךס ַא טריפ

 רעכיב לקעּפ ַא ןעמוקַאב ONT רחוס א ןעװ ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז סע

 DON ןבירשראפ סע TINT ןרָאטַאמרַאפניא יד רעבָא ,ןענרעל םוצ .ךיז ראפ

 -רעייטש ןיא ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,רעמערק עמערַא .ןפיוקראפ םוצ הרוחס
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 -רעה ענרענייטש ףיוא ןפַארטעגנָא TT TANT ,שינעדנעטשראפ ןטעב טמַא
 .רעצ

 סע .רעגרע PON ןרָאװעג רָאי ןדעי טימ זיא עגַאל עשימָאנַאקע יד

 -עזקע-רעייטש ַא װָאטַאינזָאר PP ןעמוקּפָארַא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ

 ןטימ עינאק טָאטש PR ןדיי יד ON TANT ןפורעג TN ַאנילָאד ןופ רַאטוק
 טָאה ONT ,שובלמ-רעביוא ןגנַאל א רע ONT ןגַארטעג לייוו ,קובי רבעמ

 רערעטלע ןַא ןעוועג ,עציפישז א סעינאק יוו ױזַא ןעזעגסיוא סנטייוו ןופ

 -פױרַא ייז טגעלפ ןוא רע יוו ןלירב ענױזַא ןגָארטעג ,עינאק יוו שטנעמ

 ןרעטנוא רע ONT ןגָארטעג ,ּפָארַא קירוצ ךַאנרעד ןוא ןרעטש ןפיוא ןקור

 DN ONT OND דיי רעטשרע רעד ,רעטסיגער-רעייטש TANI א םערָא
 רע ONT AMO ןטשרע םעד ןסיוו טזָאלעג ףכית טָאה טָאטש PNR ןעזרעד

ONTןפָארטעג  TINױזַא  ONTרענייא  OMTםיא ןגעוו ןסיוו טזָאלעג ןטייווצ  

PNאבסיוא ךיז טָאה ןרעייטש ןעוועג קידלוש זיא סָאװ ,רחוס רעדעי - 

 ,רעמ טשינ PR לייוו א רַאפ ןפלָאהעג WI ONT ONT .ןטלַאה
 יד ןטסרעממַא TOYA ןבָאה ווָאטַאינזָאר ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע םענופ

 עגַאל רערעסעב X ןיא .תוכאלמ-ילעב PR רעלדנעהניילק ,רעמערק עשידיי

 וצ אנקמ OND ןעוועג VWI PIN זיא ON שטָאכ ,רעיופ רעד ןעוועג זיא
 דנַאל PN בצמ ןשימָאנָאקע ןטכעלש םעניימעגלַא ןבילוצ לייוו ,ןייז

 רע OND ONT PN ןטקודָארּפ ענייז ןפיוקרַאפ I ןעוועג רעווש DN זיא

 ןקיליב א ראפ ןבעגקעװַא טפרַאדעג רע ONT טפיוקרַאפ אי Pw טָאה

 וצ ידכ ,ןעמוקאב טנעקעג טשינ טעברַא ןייק רע טָאה רעטניוו ןיא .זיירפ

 DR ךיז ראפ ךיש רַאּפ א רעדָא שובלמ ַא ןפיוק ןענעק וצ PIN ןענידרַאפ

PTדניזעג-זיוה , 
 עטסערג יד טגיילעגפיורַא ONT ןעמ עכלעוו Pw ,םירחוס עשידיי יד

 -סױרַא TANT ,תולד ןטימ טלגנַארעג PT ןבָאה ,ןרעייטש-הכולמ ןופ טסַאל
 NID? PND טסּווועג טשינ TINA PR ,ןחישמ ףיוא יוו הנוק א ףיוא טקוקעג

 ערעסעב PIN טָאג IY טפָאהעג ןוא ףליה PT ןעמוק טעוו ןענַאוונופ ,ירזע

 .ןטייצ

 ראפ ןוויטַארעּפָאָאק עשיניאַארקוא יד ןטייצ ענעי PNR PT TANT ןפַאשעג
 -ַאב-טלעג ןסיוועג ַא ןלָאצנייא טפרַאדעג םדוק ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ

 -ךיורבעג ןופ סעפע ןוא לטימסנבעל ןפיוקנייא ןענעק רַאפרעד ןוא גַארט

 -זַאר PN ייז ןבָאה גלַאפרעד ןסיורג PP .קינייוו רעייז רעבָא ,ןעלקיטרַא

TRON?טַאהעג טשינ  PXטסירק יד לייוו ,ןפַאשעג טשינ ץנערוקנָאק - 

 רעדילגטימ ןרעוו IW טַאהעג טשינ טלעג ןייק טָאה גנורעקלעפַאב עכעל

PNוויטַארעּפָאַאק . 
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 רעטשרע רעד ןופ תונברק עשידיי

 המחלמ"טלעוו

 -עג :ןעוועג ןענעז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ תונברק עשידיי
 רעד TD םייח רענסַאק ןפורעג ,עיבייא בייל דלעפ-טכַאלש ןפיוא ןלַאפ

 לשיפ לאירזע ןופ ןוז רעשטנעב רעדירב ייווצ ,לגָאפ עילע ,ןוז סלימ

 me pr לקעי לאומש םוַאבנעזַאר לאומש .ץיװַארָאה ףלָאװ ןופ םעדייא

 לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג ,ןוז סעלייב עגייפ המלש ,לעקעי ךורב שרעה

“PRY TIANזיוהטסול . 

 אעל ןוא IND סנירעקעב רעד עיצנַארב ,רעביירטנעקלַאוו : עדנלעפ

 .םעדייא סנאמשטראק עינאק ,ךַאלב

 סלימ רעד ןופ םייח ,רענסַאק (עיעמַא ןפורעג) םהרבא :ןעגנַאפעג

 -נדירפ עיצבַאל ,לַארג םהרבא ;גרעבנעזָאר לאומש PD םעדייא TW ןוז

 .וָאטַאינזַאר ןבענ ANT א PR טעגרהעג ,םעדייא סרעלדניש jou ,גרעב

xןכָארבעגסױא זיא הפרש עסיורג  PNטכַאנ רעד ןיא ,װָאטַאינזַאר  

 ןופ PT סע ONT ןעגנַאפעגנָא ,ןרָאי רעקיצנַאווצ יד PN ,הנשה שאר ןופ

Soyaןַאמסייו  paרעגרעב הדוהי , PD INTדמלמ םעד דוד  poלסָאי  

 קחצי ןופ ; רעיומ ַא ןיא טלעטשעגפיוא קירוצ ,זיולק רעטלַא רעד ,רעטיירק

 .רעטָאפ סעכאל .השמ ,גנירוצ עיסוז זיב ןַאמצַאק

voyןבָאה םיפרשנ  PTטיובעגפיוא קירוצ . 

 אקסניהרעפ ןיא

 -ןטנעדוטס יד PR רעטעפש ךיוא ןוא ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא

 אקסניהערעפ PN לסיב א סעיצַאקַאװ-רעמוז יד טכַארברַאפ PNR INT ןרָאי
 םעד ןופ ןבעל עשידיי סָאד רימ זיא דצ סנטַאט ןופ םיבורק עניימ ייב

 PR לעוו ,טרָאד PD רעניווונייא YON טעמכ TYP PR טנַאקַאב טוג לטעטש

 ,אקסניהערעפ .אקסניהערעפ ןופ תונורכז עניימ ןבעגרעביא ךיוא ךעלגעמ יו

 זירַאּפ ןיילק -- רעלציוו PN קסנערפ :ןצרוק PR ןפורעג סע TANT ןדיי יו

 טרירטסיגעררַאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ ץרוק לעיציפַא זיא
 PR טעטש עניילק ערעדנַא ןוא ווָאטַאינזָאר יוו ױזַא טָאטש סלַא ןרָאװעג

 PN רעפרעד עטסערג יד ןופ VION ןעוועג סע זיא ןַאד זיב .עיצילאג-חרזמ

 "זָאר עיצנַאטס-ןַאב רעד ןופ (מ"ק 223) ליימ 3 לָאט ַא PR טגיל ,עיצילַאג

 -טפיוה ןפיוא ווַאטַאינזָאר ןופ (מ"ק (15) ליימ 2 ןוא ,עציװָאכערק-וװָאטַאינ

 חרזמ ןפורעגנַא ןרעוו ON ,גרעב ןטַאּפרַאק-חרזמ יד וצ טריפ ONT ,ײסַאש

 ליימ 10-12 ךרע ןַא ץענערג רעשירַאגנוא רעד וצ זיב ךיז טיצ ןוא ןדיקסעב

 .(מ"ק 814(
 ןעגנַאגעג WIN ןגַאוו-ןוא-דרעפ טימ ןרָאפעג ןעמ זיא אקסניהערעפ ןופ

 רעטעפש ,ןַאבנזייא רעד טימ טרָאד TD PIN עיצאטס-ןאב רעד ןופ סיפ וצ
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UNA 1910 PRלדנַאב לָאמש א טיובעגפיוא רעגניזעלג עמריפ-ץלֶאה יד , 
ONוואינשַארב ןופ גָאט ןדעי ןפָאלעג זיא  PDגרעב יד ןיא ףיט . TDטרָאד  

 -רעטנוא ייברעד ןוא וואינשארב ןיא קַאטרַאט םוצ ץליהעג טריפעגקירוצ

 ןעמענפיוא ,ןייטש ןבילבעג זיא סע ּוװ ,סעיצנַאטס עסיוועג PIN סגעוו

 .טסיזמוא ןרישזַאסַאּפ

 רוד ןופ ןשטנעמ ןופ ןבעגעגרעביא ,עיצידַארט רעכעלדנימ רעד טיול

 ,שינעדליוו א ןעוועג קירוצ תורוד טימ אקסניהערעפ זיא ,הפ-לעב רוד וצ
 DN זָארג רָאנ ןעמ ONT ןעזעג .ןשטנעמ TD טניּווואב טשינ ,שינעטסיוו ַא

 ךיז ןעגנַאפעגנָא םירעיופ עשיניַארקוא יד ןבָאה טייצ רעד טימ .רעמייב

 ןדיי PIN טצעזַאב PT ןבָאה סע .דרע יד טריוויטלוק ,טרַאד ןצעזַאב וצ
 ןעוועג ןענעז ןטַאּפרַאק יד וצ רעטנענ .םייוג יד טימ רחסמ טריפעג ןוא

 ןעוועג זיא סָאװ TR ןטכידעג טימ ןסקַאװַאב דנַאל סעקערטש עסיורג

 -זָארג יד ןעמ ONT ןפורעג ןוא תומהב יד ראפ טפַאהרַאנ ,עשַאּפ IND טוג

 .סעינָאלָאּפ רעדלעפ

 PN ףאש PN תומהב יד IND עשַאפ עטַאז עטוג ַא ONT זיא ןעוועג

 TIN יוו טנגעג רעצנַאג רעד OMX ןופ ןוא אקסניהערעפ ןופ רעניווונייא יד

 ערעייז ןביירטוצקעווא רעכעטסַאּפ ןעגנודעג ןבָאה ,תומהב ןופ םירחוס

 ONT ,טייצ טסברַאה ,רעמוז ןכַאנ .סעינַאלַאּפ יד ןיא WIT ןצנַאג ןרַאפ יפ

 ןופ ןבירטעגפַארַא דרעפ סעדַאטס עצנַאג TIN ףָאש ,ןסקַא ,תומהב יד ןעמ

 םירחוס-המהב יד וצ רעוו ןוא ןלַאטש יד PNR קירוצ רעוו ,סעינָאלָאּפ יד

PNייז ידכ ,טעטש יד  IYןפיוא ןפיוקרַאפ  PON ONT INDזייווסעדַאטס זיא , 

 -ערעפ שיניארקוא ףיוא ,אקסניהערעפ TNT ןעגנַאגעגכרוד גָאט-רַאניגָאט

 עקידעבעל ךרוד טביירט ןעמ ןכלעוו ךרוד ,טפַאשטרַא IN .ה .ד עינאה

 .ַאקסניהערעפ ןרָאװעג זיא ינָאהערעפ ןשיניארקוא TD .ןשינעפעשאב

 ןדיי ,אצינמאל רעסַאוו קידנעייג RW א טמָארטש אקסניהערעפ ךרוד
 טָאה רעמוז .רעטסעינד ןיא PN טלַאפ סָאװ ,אצינוויל ןפורעג סע ןבָאה

 -ןטַאּפרַאק יד TID קידנעגנַאפנָא .םָארטש-רעסַאוו ןטימ ץליהעג טריפעג ןעמ

 PROD TOR טקיטסעפַאב ןעוועג ןענעז רעצעלק יד .שטילַאה ps גרעב

 ONT ןעמ ONT ןפורעג ןוא רעסַאוו םענופ טיירב רעד טיול ןטייווצ םוצ

 YT“ סעווַאלפס PD ןטייז יד wa .שיליופ ףיוא סעווַאלפס רעדָא סעווטַארט

 טעוועריקעג TANT סָאװ ,ןשטנעמ יד TN טקיטסעפַאב סרעדור ןעוועג ןענ

 PR .סעקסַאילפ רעדַא סעקינווַאלפס ןפורעג ןעמ טָאה ,סעוואלפס יד טימ
 DON רעסַאוו םעד טימ ךיז ןעמ טָאה םערוטש ַא IWIN רעטעוו ןקידנגער א

 רַאפעג ַא ןעוועג טלָאװ ONT לייוו ,ןצונַאב טנעקעג טשינ לטימ-טרַאּפסנַארט

 .סעקינווַאלפס יד ןופ ןבעל ןרַאפ

Mow prיד .וָאטַאינזַאר ןופ רעסערג ליפ ןעוועג אקסניהערעפ זיא  

 רעביא ןפָארטַאב טָאה אקסניהערעפ ןופ רעניווונייא לָאצ עניימעגלַא
 -נעצנַאק ןעוועג ןענעז טָאטש רעד PR רעניווונייא עשידיי יד 0
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 ךיוא ןעוועג ,רחסמ טימ סנטסיימ טקיטפעשַאב ךיז ןוא רעטנעצ ןיא טרירט

 -עג ,.ַא .א סרעריזירפ ,סרעילָאטס ,סרעדיינש ,סרעטסוש יוו ,תוכאלמ-ילעב

 זעוועג ןענעז ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי זַא יוזא רעניווונייא עשיליופ 55 ייב ןעוו

DNטקַאּפמָאק םייוג יד ןבָאה טניווועג .טייהרעדנימ רעד , PNRייה עניילק - 

 SND א ,ןקלעמ םוצ IP א ,דלעפ לקיטש א ,זיוה םורַא JOON א טַאהעג ,רעז

 ןבָאה ייז ONT TD ,דלעפ לקיטש ONT ןטעברַאאב וצ ןסקַא רעדָא דרעפ

 ןעוועג ןענעז םירעיופ עכייר .סעקינּפולַאכ ייז ןעמ טָאה ןפורעג ,טבעלעג

 ןופ ץלָאה טריפעג ייז ןבָאה ,רעטניוו ,טייצ רעיירפ ןיא .קינייוו רעייז

 ,עציוואכערק PP עיצנָאטס-ןאב רעד וצ לַאירעטַאמ:ץלָאה רעדָא דלַאװ

 עשייוג קינייוו רעייז ןענעז ןעוועג .סעטָאלז רַאּפ א ןענידרַאפ וצ ידכ

 רעגניזעלג עמריפ רעד ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז ליפ .תוכאלמ-ילעב

PRKטעברַאעג .עיצַאלוּפינַאמ-ץלָאה רעד ייב רעדלעוו יד  ONTעצנַאג ַא  

 קיטנוז רעביא זיב םייה רעד PNR ןעוועג ,גָאטײב תבש ןעמוקעגמייהַא ,ךַאװ

 רעד וצ רעדלעוו יד ןיא ןרָאפעגקירוצ רעדיוו ירפרעדניא קיטנַאמ ןוא

 .טעברַא

 ייז ןשיווצ ןעוועג ,ןענַאטשעגקירוצ ןעוועג םייוג יד ןענעז לערוטלוק

 ערעייז ןגָארטעג ךָאנ ייז ןבָאה קירוצ רָאי 60 א טימ .ןטעבַאפלַאנַא ליפ

 ןבָאה רעטכעלשעג עדייב ,ןעיורפ ייס ,רענעמ ייס ,ןטכַארט עלַאנַאיצַאנ
 PR לברַא עגנַאל wn ןוא רעמוז pr לברַא ןַא ךעלצלעפ עצרוק ןגָארטעג

 I“ א ןיא ןוא ןזיוה יד רעביא דמעה ONT ןגָארט ןגעלפ רענעמ .רעטניוו
 רעטנעצ pr םישובלמ עלַאנָאיצַאנ ערעייז PR ןרידַארַאּפ ייז ןגעלפ קיט

 סרעטסיולק עשיליוטַאק-שיכירג 2 ףרַאד ןיא ןעוועג ןענעז סע .טָאטש ןופ

 סעקַאדָאכ ןגָארטעג ייז PINT OD יד ףיוא .עשיליוטַאק-שיכירג םיחלג 2 ןוא

 טימ טקיטסעפַאב ייז ןוא סופ ןדעי ףיוא רעדעל קיטש ןייא ןופ טכַאמעג

 .סיפ יד םורַא סנעמיר ענרעדעל

 ןבָאה ייז ןוא ןדנּוװשרַאפ ןטכַארט עלַאנָאיצַאנ יד ןענעז זייווכעלסיב

 םעד ,םערַא POX INI WAR ,ןרעדַאמ רעמ ןדיילק וצ ןביוהעגנַא ןיוש ךיז

 רעדָא לוויטש ,ךיש יד ןרַאּפש IS ידכ [LOVIN ןעגנַאגעגמורַא רעמוז ןצנַאג

 -סניהערעפ יד טנגעג רעד PNR ןעמ ONT ןפורעג .רעטניוו ןפיוא סעקָאדָאכ

 .סעקיאב -- םירעיופ רעק

 ןטימעסיטנַא ערענעלק לסיב א םירעיופ עקיטרַאד יד ןענעז ןעוועג

TDקיטנוז ץוח ,ךַאװ עצנַאג יד ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז ,רעװָאטַאינזָאר יד  

 ךיז טייצ PP טַאהעג טשינ PR טעברַא-דרע טימ תואגח ערעייז ןוא

 .קיטילָאּפ רעלַאקַאל טימ ןבעגוצּפָא

 PN .ןינב ןטלַא ןַא PR טָאטש ןטימניא ןענופעג Pr טָאה עדניימעג יד

 -רעגריב רעד .1930 ןיא ןעזעג ךָאנ יז ךיא בָאה דנַאטשוצ ןבלעז םעד
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 רוכש א ,סָאבעלַאב רעכייר א ,שטיוויפארק לאכימ ןסייהעג טָאה רעטסיימ
 .ןביירשרעטנוא טנעקעג ךיז םיוק ןוא

 ,יקסווַאסיט לאכימ ,קָאיִלָאּפ NR עדניימעג רעד ןיא ןעוועג זיא קיטעט
INרעטנוא-יוב ַא ,יקסווָאסיט קנַארפ ,ןטַאט ןכייר א טַאהעג ,רעקימעדַאקַא - 

 טינ יצ עװטסָארַאטס ןופ טמיטשַאב לעיציפַא ןעוועג זיא רע יצ .רעמענ

 -ייר ןייז ,טאהעג טשינ רע ONT גנוקיטפעשאאב PP ,טנַאקַאב טינ רימ זיא

 יד ONT טָאטש רעד TD ליווו ןרַאפ .ןטלאהעגסיוא DN ONT רעטַאפ רעכ

 PR יוו MN ןרַאוטַארט ןייק וליפַא ,טגרָאזעג טשינ טפיוהרעביא עדניימעג

NON INעקיטרַאד יד ןוא ןרָאי רע-30 יד זיב ןעוועג טשינ טרַאד ןענעז  

 טשינ PIN טרַאד ןענעז ןּפמָאל PI .טרַאעג קינייוו סע ONT רעניווונייא

 DINT TINT רַאפרעד ,טריקורב ןעוועג טשינ זיא ץַאלּפגניר רעד ,ןעוועג
 .טלעפעג טשינ סעטַאלב עפיט ןייק

 עניימעגלַא IN : סעיצוטיטסניא-הכולמ עדנגלָאפ ןעוועג ןענעז סע

 : עדייבעג עטרעיומעג ענייש ַא ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי רַאפ עלושסקלַאפ

 -סטכירעג PR ,ײצילַאּפ-טָאטש רעד ןופ קענורעטסַאּפ א TIN טמַא-טסַאּפ א

 ןייק טכירעג סקריצַאב OY ןדנעוו טפרַאדעג ךיז ןעמ ONT ןטייהנגעלעגנָא

 .ַאנילַאד POP טמא-רעייטש םוצ ןרעייטש ןגעוו DX ווָאטַאינזָאר

 ןבעל-רעגייטש ןבלעז םעד טעמכ טריפעג JANN אקסניהערעפ ןיא ןדיי

 .עיצילַאג PR טעטש עניילק עיעדנַא PR TN ווָאטַאינזָאר PR ןדיי יד יו
 ,םירחוס עכייר ,םירחוס-דלַאוו PX -ץלָאה ןדיי ַאקסניהרעפ PR ןעוועג

 ,םידמלמ ,סרעלקעמ ןוא רעײגספרַאד ,םירחוס-המהב ,תוכאלמ-ילעב ,רעמערק

 ללכב ןוא וָאטַאינזָאר PRM רעקינייוו ןעוועג ןענעז טיילעמערַא ,םיטחוש

 BD PR“ ןדיי יד יוו ןבעל ןרעסעב א לסיב ַא טכַאמעג ןדיי טרַאד ןבָאה

NONןדיי 95%,  TANTןטיול טבעלעג ,רעזייה ענעגייא ערעייז טַאהעג  
 -סוטלוק עשידיי .ה .ד ,הליהק pp .ןטייצ yay? PD טרַאדנאטס-סנבעל

 עקיטרַאד יד ןענעז ןעוועג .ןעוועג טשינ אקסניהערעפ ןיא זיא עדניימעג

 טשינ ןעוועג זיא ONT רעבַא ,הליהק רעװַאטַאינזָאר רעד וצ ןסָאלשעגנָא ןדיי

 להק ןטימ ןדנוברַאפ ייז (ONT ONT עקיצנייא ONT ,טעטילַאמרַאפ א יו רעמ

PNןעוועג זיא ווָאטַאינזַאר  ONTרבקמ  PTןפיוא סננימירב ערעייז  “IND 

 ענייז טיול רעדעי עקרק רעד ראפ ןלַאצאב ןוא םלוע-תיב רעווַאטַאינ

 -עגסיוא PON ןבָאה אקסניהערעפ ןופ ןדיי יד .ןטייקכעלגעמ עלעיסנַאניפ

 םעד ןטלַאהעגסיוא JANA ,זיולק ַא ןוא םישרדמ יתב ייווצ ערעייז ןטלַאה

 ןעגנידרַאפ ןופ TN לֶאצפָא-הטיחש ןופ ךעלניישרַאוו ,םיטחוש יד ןוא בר

ONTדאב  IN PINטלעפעגסיוא טָאה סע  UNMיד ייב טלעג טלמַאזעג ןעמ  

 .טָאטש ןופ ןדיי

 .םינבר יירד ןעוועג אקסניהערעפ PN ןענעז רָאי 60 רעביא PD ךשמ ןיא

 לדוי םעדייא ןַא רַאפ ןעמונעג ONT ONT בר רעטלַא רעד טרַאד זיא ןעוועג
 סנפאשטכער שרעה ,ןפַאשטכער PRO PD ןוז רעד ,רחוס א ,ןפַאשטכער
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 יאבג ןעוועג זיא ןפאשטכער המלש רערעייז רעדורב רעטירד א .רעדורב
 .ןרַאי ליפ IND אקסניהערעפ PR שרדמ-תיב ןופ

IND ONTשרדמ-תיב םוצ טיובעגוצ טקעריד ןעוועג זיא  PRטשינ  

 -ערג ןעוועג זיא סָאװ ,דָאב רעװָאטַאינזַאר ןטימ ןכיילגרַאפ PT טנעקעג

 (ONT ,ןטַאדלַאס עשיסור יד .טעטכירעגנייא רערעמ TX רעמעווקַאב ,רעס

 טביולעג רעייז ןבָאה רעדעב-ץיווש ףיוא םיניבמ עסיורג ןעוועג ןענעז

ONTןופ טכַארבעגפַארַא ןעמ טָאה בר ןטייווצ םעד .דַאב רעװָאטַאינזַאר  

 ךַאג ,ןוז ןייז טָאה הריטפ ןייז ךָאנ ןוא עיצילַאג PR לטעטש ַא ץעגרע

Waןעמונעגרעביא ,ןַאמרעגנוי ַא  NOD OVIתונברה  PNRאקסניהערעפ . 

 יוזא רעגייטש ןשיסקָאדָאטרָא ןפיוא טריפעג ךיז TANT הליפת יתב יד
 .דרפס גהנמכ ןעמ ONT טנוואדעג DX ווָאטַאינזָאר ןיא יוו

 -לוק ןייק ,ןעניירַאפ TP ,ןעגנוגעוואב עשיטסינויצ PP ןעוועג טשינ

 רעד IND ,ןרַאי רעקיצנַאװצ יד PR טשרע .קעטַאילביב ןייק ,זיוה-רוט

 ןשטנעמ YAY PR ןָאטעג ריר א doa א Pr טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

JINNדנַאפ לַאנַאיצַאנ ןשידיי ןרַאפ טלעג ןעלמַאז טימ ןבעגעגפַא ךיז , 

PRזיא טייצ רענעי  ONTןעוועג ןצנַאט  DNטרָאד ןעוועג ,עדַאמ רעד  

 ייב POON טכַאנ רעד PN טעפש זיב ןעמ טָאה טצנַאטעג .רערעל-ץנַאט ַא

 -גָארּפ NIN ןיירַאפ רעכעלטנגוי ַא ךיוא ןעוועג ONT PR רעניבַאר קיזייא

 זיא ןעוועג רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא-ןויצ-ילעוּפ א ןייז טלָאזעג טָאה סע ,םַאר

 ןוא ןצנַאט טימ ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי ןופ ןעמוקנעמַאזוצ ַא רעמ סע

 -אב-ןויצ-ילעופ רעד ןגעוו טסּוװעג טשינרַאג טעמכ ןבָאה ןוא ןעגניז

 ,גנוגעוו

 עטפַאלקעגפיונוצ PIN רעטַאעט טליפשעג ןעמ ONT טייצ IY טייצ ןופ

 ןַא וליפַא זיא ןעוועג ONT PN רעניבַאר עיסָאס ןוא קיזייא wa רעטערב

 טצונַאב סָאװ קינייוו PT ONT ןעמ WI ,עניב א wn לָאז רעשיניארקוא

 רעד ןוא רעניווונייא עשייוג יד ןשיווצ סָאד זיא ןעוועג לייוו ,םיא טימ

 רעטעוו ןטכעלש א PR לעיצעפס םעווקַאבמוא ןעוועג זיא PMN גנאגוצ

TNגָאט ןקידנגער א , 

 ןענעז סָאװ ,רָאי PARA ַא ןופ ןדיי עמורפ PR םידיסח ןדיי ןעוועג

 תבש .רָאי ןיא גָאט ןדעי םייה רעד ןיא טנוואדעג WIN ןענעוואד ןעגנאגעג

 םידיסח .זיולק PR רעדָא שרדמה-תיב PR TINT ןעגנַאגעג דיי רעדעי זיא

 -יול לאכימ ,רחוס טינש רעכייר א ,רענוי קיציא ,בר רעד : ןעוועג ןענעז

 רעניילק ַא רעגניטע עלעשרעה ,םָארקיזייּפש םעניילק x טַאהעג ,רעב

 ,דיי רעכעלרע PR רעמורפ א רעייז ,םעדייא סרענוי קיציא ,רעמערק-טינש

 טחוש רעד םולש ,םיובנזַאר טחוש רעד דוד ,ןאמכַאה טחוש רעטלַא רעד

 ןפַאשטכער ריאמ ,ץרַאהנייר שרעה השמ ,ןוז סטחוש ןטלַא םעד ,ןַאמכַאה

 ,המלש רעדורב ןייז ןוא

“YA טשינ ןענעז ,סדלישטָאר יד יװ ערענעלק ליפ וליפַא ,םיריבג pop 
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 םייח :יוו עטנדרַאעגנייא-טוג ,עכעלגעמרַאפ ןדיי ןעוועג ןענעז סע ,ןעוו

 רעד רעסיוא קַאטרַאט םענעגייא ןַא טַאהעג ,רחוס-ץלָאה ַא ,דלעפנייז

 UND“ א TON ,טפַאשטריוו Yor א PR זיוה סיורג א טַאהעג ,טָאטש

 ןיא סערעטניא ןייז זיא םעד בילוצ ןוא תבש רעסיוא שטנעמ רענעמונ

 .רד ימיב ,רע זיא ןעוועג .ןיילק רעייז ןעוועג ןטייהנגעלעגנָא עלַאקָאל

 ,וַאטַאינזַאר ןופ טַאר-הליהק ןיא ןדיי רעקסניהערעפ ןופ רעטערטרַאפ ,ריפס

prןגיוצעגקירוצ ןעוועג ןיוש זיא לוונָאז רעטָאפ  TDןטפעשעג ענייז , PN 

 ןופ ליפ ןטלַאהעג ,רחוס רעכיירגלַאפרעד א ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנוי יד

 -תיב ןיא ןסעזעג ,טָאטש ןופ ינפ יד ןופ ,סָאבעלַאב רענעעזעגנָא ןַא ,ךיז

 טלַאװ םוטנדיי רעקסניהערעפ ONT DIN .טנַאװ-חרזמ רעד ףיוא שרדמה

 ןעוועג רעכיז דלעפנייז לװנַאז טלַאװ טפאשרעפרעק עמָאנַאטיוא IN ןעוועג

 ,דוד ןוא רעזָאל :ןיז ייווצ ענייז PR ןאמטרא םולש ; להקה-שאר רעד

 -דנאל םהרבא לאומש .עליוו א יוו זיוה א טַאהעג .םירחוס-ץלָאה ןוא-דלַאוו

 -לעפ ענייז ףיוא טעברַאעג ךיוא ןיילַא ,רעטעברַא-דרע רעשידיי א ,ןאמ

 -רַא-דרע IN ןופ רדס ןטלעטשעגנייא ןַא טיול טריפעגפיוא Pr ONT ,רעד

 לסיבַא ןוא קנעש א טַאהעג טָאה בילטָאג עמאש .רעטעב
 DR ןַא ,רעדלעפ ליפ טַאהעג ,רַאגוא שרעה השמ ;רעדלעפ

powרעד ,רעגָאװש סדלעפנייז םייח ,רעניבַאר קיזייא ;זיוה  “IPN 

 ןעוועג זיא עיסָאס DM PT ,רעמיטנגייא-ןַארָאטסער ןוא-לעטָאה רעקיצ

 -עג ,טפעשעג ןיא טגיוטעגסיוא טוג ךיז טָאה ,לגניריוא ןַא טימ ענעדיי א

DONריא .םילכאמ עטוג  TROַא ןופ לָאר יד טליפשעג טָאה קיזייא  “OND 

 טוג ןעוועג ,רחוס-טינש רעכייר ַא רענוי קיציא .שטנעמ-להק א רעקיט
 MEY“ ַא טַאהעג ,רעמירד עיצכוב :טלעוו רעשידיסח רעד PN טנַאקַאב

 PR ןעלקיטרַא-זייּפש ערעסעב ןעמוקַאב טנעקעג טָאה ןעמ ּוװ ,טפעשעג

 ןבעגרעביא רעייז ,טַאטש PN שטנעמ רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ,ןטייצ ענעי

 םוחנ ;תבש ףיוא חרוא ןַא ןעמענ ךיוא טגעלפ ,רעדניק ןוא יורפ ןייז וצ

 -רעדעל ַא טַאהעג ,טעברַאעגפיורַא ךיז ךַאנרעד ,דרוי א ןעוועג ,רעבאהכוב

 PR PR“ רענרעדַאמ א ,רחוס-טינש רעכייר א ,ןאמליה רעטלַא .טפעשעג

 ןַא ,ןאמליה הרש עמומ יד DR לאומש רעטעפ רעד ; שטנעמ רעטנעגילעט

 ףיוא ןוא לימ א ןטלַאהעג ןרָאי עגנוי יד PR ,רעדניק ןָא ,קלַאפרַאּפ טלַא

 -טסָאּפ ,ןסָאריּפַאּפ ,קאבאט טפיוקראפ ,לקנעש א טַאהעג רעטלע רעד

 .ןעלפמעטס ןוא ןקרַאמ

ONTינפ יד ןעוועג ןענעז  TDעװנָא רעייז טימ ןגעלפ ,טָאטש רעד - 

 .תוחמש עשידיי ןעניישַאב טייהנז

PRטָאטש-חרזמ ןייז ףיוא ןסעזעג לאומש רעטעפ רעד זיא שרדמה-תיב , 

 -ייש א טימ דיי רעכיוה ַא ןַאמליה עיניפ .ןדיי םענייש א ראפ טסאפ סע יו

 ךיוא טָאה רוחב רעטלַא ןַא ,עינַאמ זוז ןייז .טגעלפעג טוג ,דרָאב רענ

 .ןעלקיטרַא עטשימעג טימ בלעוועג ַא טַאהעג
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 -כת וצ טבערטשעג PN ןובשח טימ TP עקיטרַאד יד ןבָאה טבעלעג
 .םַאזרַאּפש טבעלעג ,ןשָארג א וצ ןשַארג ַא טרָאּפשעג ןוא ןבילקעג ,תיל
 יז זיב ןרָאי עגנוי ערעייז PN סעקַאדָאכ ןגָארטעג TANT סָאװ ןדיי ןעוועג
 .ןטעברַאפיורַא טנעקעג PT ןבָאה

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,םידירי יד MD ,עיצקַאזנַארט-סלדנַאה עטסערג יד
PRסגָאטנוז יד  (ייצילַאּפ ONTטקוקעגקעווַא ), ןעוו VONןעוועג ןענעז םייוג  

 -סלדנַאה TD ןסאג יד טליפעגנָא ,טצופעגסיוא קידבוט-םוי ,םייה רעד ןיא
 PR גרַאוונסע ,ךיורבעג-זוה PND TORT טפיוקעגנייא ,ןעקנעש יד ,רעטנעצ
 לייוו ,ריטרעטנוא ןַא ךרוד ךעלנייוועג ןעמ זיא ןעגנַאגעג ,ןעלקיטרַא ערעדנַא
 .ןסאלשעג TOT טפרַאדעג ןטפעשעג יד TANT גָאטנוז

 -ראפ עכעלטינשכרוד טימ םירחוס ןופ ןענַאטשַאב זיא סַאלק-לטימ רעד
 ילעב ,סרעלקעמ ,רעייגספרַאד יד טצעלוצ ,םירחוס-המהב ערענעלק ,ןטסניד
 ןענעז ךעלטּפַאשלעזעג .ןטסנידרַאפ ערענעלק ךָאנ טימ םידמלמ ןוא סהכאלמ
 ןייא .םירבח לארשי לכ :ןגָאז רימ יו ױזַא ,ךיילג ןעוועג טרָאד ןדיי עלַא
 PR ןּפַאלקנָא רעירפ טפרַאדַאב טשינ TIN ןעמוקעגניירא זיא ןטייווצ םוצ דיי
 PR .ווָאטַאינזָאר ןיא יוו ןטַארקַאטסירַא ןייק OT ןעוועג טשינ .ריט רעד
 ץנעגילעטניא עניילק NIWA ַאקסניהערעּפ PR זיא ווַאטַאינזָאר טימ ךיילגרַאפ

 -ערעפ ןיא ןלַאוטקעלעטניא עשידיי יד .ערענעלק ַא ךָאנ עשיניארקוא ןוא

 רעטלַא ,ןוז סטחוש םעד דוד ,םיובנזָאר בייל לאומש : ןעוועג ןענעז אקסניה

 סטחוש ןטלַא םעד ,ןַאמכָאה עלהכלמ ,ןאמליה עילע ןוא עינָאמ ,ןַאמליה

 ,עיציא ןוא לדאד רעדירב ענייז ןוא לַאטנזַאר לקעי ,רעמדול עטיא ,רעטכָאט
pinעניילק א םעד  Oxyטנרעלעג ןבָאה סָאװ ,עקידנרידוטש עשידיי  PRרעד  

 ,רערעל עטַאווירפ ייב םייה

 סרעטַאפ ןטימ טריפעגנָא ONT ,עיזַאנמיג טקידנעעג ,דלעפנייז עיצווַאד

 -נעזאר רעמירד עיצנַאפ ןוא ןיצידעמ טרידוטש טָאה רעבַאה ילאל ; ןטפעשעג
 ךיוא יוו ןשידיי PR .ערוטַאמ טימ רַאנימעס-ןעיורפ טקידנעיג טָאה לַאט

PP owטַאקַאװדַא ,רָאטקָאד א יוו לאוטקעלעטניא ןלענָאיסעּפָארּפ ןשידיי  

WINיד וצ .ןבעגעגסיורא טשינ אקסניהערעפ טָאה ,ןטרימַאלפיד ןרעדנַא  
 ןוא ץנימ לשיפ :ןרעוו ןבגעגוצ ךָאנ ןפרַאד ןלַאוטקעלעטניא עקיטרַאד

 .רעביול עשוהי ףסוי

AODיד טימ טנרעלעג ,דמלמ רעקידנרעדנַאוו א ןעוועג זיא ילַאשט  

 -רעטנוא ךַאנ רע ONT הסנרפ ןבָאה וצ OTD ןוא רעזייה יד PR תירבע רעדניק

 PR ןטייקיניילק ערעדנַא PR WRK ,רעניה טימ סגעוורעטנוא טלדנַאהעג

 רע טָאה רעדניק יד טימ טנרעלעג טָאה רע ןכלעוו ןופ ,רודס ןטימ ןעמַאזוצ

ONTןגָארטעגמורַא ץלַא  PXַא  PWRרעדניק יד טימ ןענרעל םעד תעב ןוא  

 קשח רעדניק יד קידנבעגוצ ,ןוגינ ןלענָאיצידַארט םעד ןעגניזוצ רע טגעלפ

 .ןענרעל םוצ

 טַאהעג םיוק םעלַא םעד TD ןוא תונותח ףיוא רעוורַאס ַא ךיוא ןעוועג
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 ןעוועג ךיוא ,רעקנישט ,לדרעב טיור ַא טימ לווייפ רעדורב ןייז .הסנרפ ףיוא

xרדח ַא טַאהעג ,דמלמ"יקדרד  PRזיא  DINשמש א ןעוועג  PRזיולק . 

 זיא דמלמ רערעסערג ַא .רדח א טַאהעג ,דוד ,דמלמ-יקדרד ַא ךַאנ ןעוועג

 : ןעוועג ןענעז םידמלמ עקידנרעדנָאוו ייווצ ,רדח א טַאהעג ,לומַאק ןעוועג

 ןרַאשרַאפ טגעלפ ,רוחב א ךַאנ ,ןוז סטחוש םעד םולש ןוא ןפאשטכער המלש

 דמלמ רערעסערג ,רעטרעדנַאװעגוצ ןייא ךָאנ .ןרעיוא יד ריטנוא תואיפ יד

 -םיחרוא ONT .לביטש"םיחרוא PR טנרעלעג ONT טָאטש רעדמערפ א ןופ

 ַא ןפָאלשוצרעביא טיילעמערַא עקידנרעדנַאװ יד IND טנידעג טָאה לביטש

 רעשידיסח א ,רעביול לַאכימ ןקיטפעשַאב Tr טגעלפ pay םעד טימ .טכַאנ
 -בעה ןייק .טייל עמערָא יד IND סעטָאלז IND א ןעלמַאזפיונוצ טגעלפ ,דיי

 רעשיאערבעה ןייא .ןטלַאה טנעקעג טשינ גנַאל ךיז טָאה לוש עשיאער

 סע PD .וו.א.א רעטירד ַא ON ךָאנ ,רעטייווצ ַא ןעמוקעג זיא קעװַא רערעל

 לוש עשיאערבעה OW ןרַאוועג זיא סע TIN ןעמוקעג טשינ רענייק רעמ זיא

 ןבעל א ןכַאמ טנעקעג טשינ טרָאד ןבָאה רערעל יד לייוו ,אקסניהערעפ ןיא

PIN PINןדיי עקיטרַאד יד  TANTטשינ ןיוש  WINןבעל א טכַאמעג םיוק  

 ןרעביא עגַאל רעשימַאנַָאקע רעשידיי רעטכעלש רעניימעגלַא רעד בילוצ

 .אקסניהערעפ PID ןדיי יד ןטימעגסיוא טשינ PIN טָאה ONT ,דנַאל

 אקסניהערעפ PNR INVERT TP זיא המחלמ טלעוו רעטשרע רעד IND זיב

 -קָאד-ןעיורפ ַא ןעוועג זיא VY WAY? PN רָאטקַאד רעד ןוא ןעוועג טשינ

 TN טנפעעג ךיוא Pw Pr טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .רעלטנא ר"ד ,רָאט

 .בורק א סריפאס ר"ד ,ןילטיוו ר"ד טייצ עצרוק א ONT ןעוועג .קיײטּפַא

ON WIטָאה  PTןיורבסייוו ר"ד טצעזַאב ןיוש  TINזיא רעטעפש ןרָאי טימ  

 א וָאטַאינזָאר PP סרערעל עיגילער םעד ,גרעבסרעלדַא .וו ר"ד ןעמוקעגוצ

 הסנרפ ןוא םיריוטקַאד ייווצ טָאהעג PIV טָאה אקסניהערעפ זַא ױזַא ,ןוז

 .טַאהעג עדייב ןבָאה

 DONA ןייבשיפ בייל-גילעז .הלגעילעב א ךָאנ טָאטש יד ONT טגָאמרַאפ

 םישודק ענעמוקעגמוא עלַא טימ לרוג םעד טלייטעג טָאה רע .ןסייהעג רע

 .עּפָאריײא ןברוח ןיא

 םיבצק עדייב ,ףלָאװ עיסָאי רעדורב Por ןוא דָארבניילק עינַאק השמ

 הליפת-לעב א ןעוועג זיא עינַאק השמ .עקטַאי א תופתושב טַאהעג ןבָאה

prםעד .ןגנמ לעב רעטוג א ,םיארונ םימי ךיוא יוו רַאי ץנַאג א זיולק  

 ןעגניז טימ םענרַאפ ןטיירב א טימ טריפעג DINT ןעמ ONA שיט ןקידתבש

 ךיוא עבלעז ONT ,סַאג רעד PN טרעהעגסיורַא טָאה ןעמ ONT ,תורימז

 בקעי ןבָאה ,ןרָאי רעקיצנַאווצ יד PR ,טעּפש WA PW .תודועס שולש ןטימ

 רעסַאוו עדָאס ַא טעטכירעגנייַא לטָאמ ןוז ןייז טימ ןַאמרעה רעכעלב רעד

 טשינ ןבָאה רעניווונייא-טַאטש יד יוו ױזַא ןוא אקסניהערעפ PN קירבַאפ

 טימ ןרָאפמורַא ןאמרעה לטָאמ טגעלפ ,רעסַאװ עקידהיחמ ONT גונעג טצונעג
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 -רעד יד PR געטקרעמ יד ףיוא ,רופ עסיורג ַא ןדָאלעגנָא ,רעסאוועדַאס
 ,רעסַאװ עדַאס טפיוקרַאפ טרָאד PN טעטש עקיאייב

 ,םיובסונ השמ .רעלטערב ןפורעג רעלריצ תוחּפשמ OND א ןעוועג

 טלדנַאהעג ,לַאנק סחנפ ; טנדרַאעגנייא טוג ,רחוס א ןעוועג זיא

 ,רעבַאה :ןעוועג ןענעז ןעמענ-עילימַאפ בור'ס .ץלאה טימ לַאמַא

 .ןעמענ עילימַאפ עשידיי ערעדנַא PIN .רעמירד PR םיובסונ ,ןַאמליה

 -תיב ןיא ןרָאי ליפ OND ארוק-לעב א ןעוועג זיא ס'יבר םעד שרעה

 לָאמ TD .ןעוועג טשינ טרַאד ןענעז רעצעלפ-סגנולייווראפ ןייק .שרדמה

 .רעטַאעט שידיי טליּפשעג עכעלטנגוי יד ןבָאה לָאמ וצ

 רעטעברַא-דלַאוו יד ןופ קיירטש רעד ןעוועג זיא 1928 רעטניוו ןיא

 עצנַאג א רעדלעוו יד ןיא ייז ןבָאה טעברַאעג .רעגניזעלג עמריפ רעד ןגעק

Whןענעז טכַאנרַאפ תבש ןוא  MTםייהַא גרעב יד ןופ ןעמוקעגרעטנורַא  

 ןבָאה טבעלעג .רעטעברַא עשייוג רעקסניהערעפ ןעוועג ןענעז בור'ס ןוא

 -עווייא ענרעזייא יד PD טרעכיוררַאפ ,טצייהַאב טכעלש ,ןקַארַאב PN ייז

 PR טנייוועגייב ANT PR ON ,קיירטש רעקיצנייא רעד זיא סאד .ךעל

 PT JAN סע ,עיזַאווניא IN ברע יוו ןעזעגסיוא טָאה טָאטש יד ,ןליופ

 TID ןפאשעג ,לברַא יד ףיוא רעדנעבמערַא טימ ןרענַאיצילימ טײרדעגמורַא

 רענעריולרַאפ ַא ןעוועג PW זיא קיירטש רעד .רעטעברא עדנקיירטש יד

 PW טָאה רעגניזעלג עמריפ יד MN ןעגנַאפעגנָא DPT ONT רע רעדייא ךָאנ

 -ערעפ ןייק ןעמוקעגפַארַא זיא גנודנעוו PNR ףיוא PR רַאפרעד טגרָאזעג

 ײצילַאּפ-סטָאטש עטקרַאטשרַאפ א ןעמוקעגרַאפ זיא קיירטש רעד ּווו אקסניה

oyןדנּווושרַאפ ןענעז ןעמוקנָא רעייז טימ .קיירטש םעד ןכערבעצ ןפלעה  

 PRIB“ זיא'ס ,רעכעל יד PR ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנאיצילימ יד

 טרָאטעג טשינ PT ONT רענייק TN דנַאטשוצ-םִאנסיוא ןרַאוועג טרימאל

 טריפעגכרוד ןבָאה ייז VINK רעגייזא 7 ךָאנ ON רעד PIN ןזייוו

 א PD טייהנזעוונַא רעד ץַארט .טָאטש PR רעטעברַא יד ןשיווצ ןטסערַא

 ןלעטשּפַא ןזיוואב רעטעברַא oxy עשביה א טָאה ײצילַאּפ רעטקרַאטשרַאפ

ONTלדנַאב , ONDןפיוא סרעכערב-קיירטש טריפעג טָאה  TID DINטש יד " 

 ןופ קירוצ ןרעקמוא טזומעג ךיז טָאה לדנַאב ONT ןוא רעטעברַא עדנקייר

TANןוא טעּפש וצ לסיב א ןעמוקעג ןיוש זיא יײצילַאּפ יד .ןעמוקעג זיא'ס  

 ןבענ טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעטעברַא ךעלטשער יד ןבירטוצ טָאה

 .עיצַאטס-לדנַאב רעד

 ראמ עטסָארַאטס רעד זיא שינעעשעג רעד ID IND ןטייווצ ןפיוא

 ,דיירסיוא ןרעטנוא TIN ַאקסניהערעּפ PP ןעמוקעגפַארַא ומצעבו ודובכב

 זיא רעכערב-קיירטש טריפעג ONT סָאװ ,לדנאב סאד ןטלַאהרַאפ ךרוד זַא

 ייצילַאּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ ןוא טַאט-דלַאװעג א ןרַאװעג ןעגנַאגַאב

 יוו טָאטש ןיא ןעוועג ןענעז ןענַאפעלעט עקינייא .קיירטש םוצ ףוס א טכַאמעג
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TNסָאידַאר . WINDסרעלדאנ  (טציא PRלארשי ) סובָאטיוא-ןרישזַאסַאּפ 
 VINA אקסניהערעפ PD קידנרַאפסיורַא .תבש רעסיוא ךעלגעט טריסרוק טָאה

 ןעמוק ןוא ווַאלסינַאטס זיב .וו.א.א שילַאק ,וועינשארב ,ווָאטַאינזָאר PP ירפ

 PIN טָאטש ןיא געוו ןבלעז .yO קירוצ טכַאנרַאפ

TIןעוועג זיא ןעגנוניישרעד עיינ יד ןופ ענייא  ONTשדוח ןדעי סָאוו  

 -ערעפ PN סעיסעס טכירעג ןטלַאהעגפַא טכירעג רעװָאטַאינזָאר ONT טָאה

 רעד ."עווָאדנַאס ,CPN שיליופ ףיוא ןפורעג ONT ןעמ סָאװ ,אקסניה

 ןייק ,ןדיי עקיטרַאד יד ןטימעגסיוא VWI PIN טָאה סיזירק רעשימָאנָאקע

 זיא ןבעל א ןכַאמ וצ .ָאי טיילעמערַא ,ןעמוקעגוצ טשינ ןענעז םיריבג

 יד ןבָאה ,ץנעטסיסקע רעייז IND לגנארעג םעד ןיא .רעווש ןעמוקעגנַא

 ןיוש רעייז ןכעלקריוורַאפ וצ ןסעגרַאפ טשינ ךיוא אקסניהערעפ ןופ ןדיי

 PR הליהק עשידיי א PT ןפַאש וצ TS םענעמונעגנָא רעירפ גנַאל ןופ

 ןעגנוטיירעברָאפ .הליהק רעשידיי רעװָאטַאינזָאר רעד PD Pr ןלײטּפָא

 גנַאג ןלופ ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז ,םע-תיב ,זיוה ןלַאנָאיצַאנ א ןעיובוצפיוא

TNסוטַאטס א ןפַאש וצ טירש עלַאגעל ןעמענ ךַאנרעד  INDרעשידיי א  

 ,1932 ךָאנ ןַאלּפ םעד PD ןרָאװעג זיא'ס OND .אקסניהערעפ PR הליהק

 PW טָאה יוו ייס ,טנַאקַאב טשינ רימ זיא ןליופ טזָאלרַאפ ANA PR ןעוו

 עקיטרָאד יד ןבָאה תועידי טיול .טרעטשוצ pox המחלמ טלעוו עטייווצ יד

 ND טרעטשעגמוא טבעלעג ַאּפַאטסעג עשטייד יד ןפיוקרעטנוא ךרוד ןדיי

 ןפיוקוצסיוא PT ONT טימ טַאהעג OWI ןיוש JANA ייז Pa טייצ עגנַאל ַא

ONTןבעל  TNטלָאװ יוו ייס  ONTיז ןבָאה סגטסכעה ,ןפלָאהעג טשינ ייז  

 .טייצ רעצרוק א ףיוא םוקמוא ןכעלדיימרַאפמוא רעייז ןּפוטשּפָא טנעקעג

ONTטכירעגמוא ןעמוקעגרַאפ זיא אקסניהערעפ ןופ ןדיי יד ןעלדיזסיוא , 

 ןעגעז PF .עיצקַא יד ןעמוקעגנַא טכייל זיא םיחצור עשטייד יד IN ,ױזַא

 PW PI TINT סע ווו ,ָאטעג רעװעכַאלַאב PR ןרָאװעג ןבירטעגניירא

 ןוא עגילַאד DROW PP ןדיי ענעבילבעגרעביא ךעלטשער יד ןענופעג

 יד וצ טריטרַאּפסנַארט ייז ןעמ ONT טרָאד TD PN םורַא טעטש ערעדנַא

 .ןרעגַאל טגנוטַארסיוא

 טעוועטַארעג טשיג רענייק טעמכ ךיז ןבָאה ןדיי רעקסניהערעפ יד ןופ
 ךיוא יוו ,ןדיי רעװַאטַאינזָאר יד טימ ןעמַאזוצ ןענעז עלַא .עיצקַא רעד ןופ
 .געוו ןטצעל רעייז ןעגנַאגעג ,טנגעגמוא רעד ןופ ןדיי

ONTןרַאומעמ תונורכז עניימ ןענעז  PDַאקסניהערעּפ ןוא ווָאטַאינזָאר  
 טסוגױא שדוח IPA ,וויטקעיבָא ןוא ןסיוו ןטסעב ןיימ טיול ןבעגרעביא
 עכעלגעט גָאט סָאד ןבעגעגרעביא תונורכז יד ןיא בָאה ךיא ,2
 ערעייז ,םיבוט םימי ןוא םיתבש יד ןיא ךיוא יוו ןכָאוו רעד ןיא סרעייז ןבעל
 בָאה ךיא .ןבעל טרַא רעייז ,תונורסח ןוא תולעמ ערעייז טימ ןרעטקַארַאכ
 ךיא ןיב ייז ןופ ליפ טימ ןוא טרעקרַאפ ייז טימ ,טדערעג ןדיי יד טימ

 ףיוא PR ןעמייה ערעייז PR ןעזעג ייז INA PN ,ןעמַאזוצ ןסקאוועגסיוא

317 



 ערעייז ןבעגרעביא ןענעק ןלעוו ריע ינב ערעדנַא IN ,ףָאהכ .סָאג רעד
 -אריטראמ רעד | ןגעוו | .ווַאטַאינזַאר ןופ ןקורדניא ןוא תונורכז
 יונעג ןלעוו ,טנגעגמוא TIN םוטנדיי רעװָאטַאינזַאר OVID םוקמוא PN עיגָאל

omםיטילפ עשידיי יד ןבעגרעביא ןענעק ךעלגעמ  PPווָאטַאינזָאר  ON 
 רעווָאטָאינזָאר ענעמוקעגמוא יד .לארשי PN YN עקירעמַא PN PT ןעניפעג
 .םישודק ןָאילימ 6 יד ןופ לייט ַא WAVE טנגעגמוא TIN ןדיי

 bre ,קאווטול ןועמש םייח 'רב דוד השמ -- 1.4.67 ד''כשת ןויס 'כ

158% Mayer, Rabbiner 
MAGDEBURG sits sania 

Rotekrebsstr. 22-23, Tel. 6542. Montag 29, Vill 1928. ; 6 יא i. 8 
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 ציווָארַאה .צ .ב

 םילוגלג ןיא

 TIN? PN ןטייצ ןופ

 עלָאמש יד ןשיווצ .רעביטש עשידיי עקירדינ טימ ,לטעטש ןיילק

 ייז ןופ רעדעי סָאװ ,ןשטנעמ טיירדעג ךיז ןבָאה ךעלסעג עגנע ןוא

 -עג זיא רעגייטשסנבעל רעשידיי רעד .ךיז רַאפ טלעוו ַא ןעוועג זיא

 PR םיא ןביירשֶאב וצ טכייל טשינ זיא'ס IN ,רעקיטרַאנדישרַאפ NIN ןעוו

 .טייקכייר רעצנַאג ןייז

 ,טָאטש PR JU םעד PN עז טפַאשקנעב סיורג טימ ןעגנורדעגכרוד

 TID טעטכַאּפעג ןעוועג זיא סָאוו ,לימ יד ןבירטעג טָאה רעסַאוו סנעמעוו

 ,סעפיל עטגייווצעצ עטלַא יד טימ גרַאב רעד ךייט םייב .ןפאשטכער םירפא

 ,דלַאװ ןטנעָאנ DIY טריפעג ONT סָאװ ,געוו רעד ,ןציז םוצ קנעב יד

 -עטש עלַא טעמכ ןבָאה טייצרעמוז םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד ןיא

 ,דלַאװ PR רעדָא גרַאב ןפיוא טכַארברַאפ ,טלַא PR גנוי ,רעניווונייא עשיט

 ,לטעטש ןצנַאג ןרעביא טרעהעג ןעמ טָאה טנגוי רעד ןופ ןעגנַאזעג יד

 -אוו רעװַאלסינַאטס ,ַאנילָאד טַאיװָאּפ OW טרעהעג ONT ווָאטַאינזָאר

 -זָאר TD רעטעמליק 7 ,עציווָאכערק ןיא זיא עיצנַאטסיןַאב יד .טפַאשדָאװעי

 גנודניברַאפ יד .תוחפשמ עשידיי 6 טבעלעג ןבָאה טרָאד PIN .ווָאטַאינ

 טימ ןעוועג זיא עציווָאכערק עיצנַאטסנַאב רעד ןוא ווָאטַאינזָאר ןשיווצ

 INDO" יד סנטצעל ןיוש טָאה ןסייהעג .גוצ ןדעי וצ ןסובָאטיוא ןוא סרעקַאיפ

YYעציװָאכערק-װָאטאינזָאר : . 

 -סאנאמדאפ ;ןלייט עקידנגלָאפ ףיוא טלייטעג ןעוועג זיא ווָאטַאינזָאר

 TD טניווואב :טָאטש רעד רעטניה ;םייוג ןופ ךעלכעזטפיוה טניווואב : ריט

 ; רעלייק עשייוג ייווצ ןוא ןדיי ןופ טניווואב :קעניר רעד ;םייוג ןוא ןדיי
 טניווואב :ראזדאמ רעד SOM PD PR ןדיי PP טניווואב :עציוװָאגרַאט

 ; תומהב עשיטעטש יד טעשַאּפעג ןעמ טָאה טרָאד .םייוג ןופ ךעלסילשסיוא

YOON ONTטניוווַאב : ףרָאד  PDםייוג ןוא ןדיי . 

 "זייה עלַא לייוו ,תופירש עטפָא ןעמוקעגרַאפ ןענעז ווָאטַאינזָאר ןיא

 ןרָאװעג ןריובעג ןענעז הפירש רעדעי ךָאנ ןוא ,ענרעצליה ןעוועג ןענעז ךעל

 AND“ ןגעלפ ןעגנוציילפרַאפ עסיורג IWAN .רעזייה עטרעיומעג ענלצנייא

 -גריבעג PNY יד ןגעלפ ןגער-סקַאלש ןדעי ךָאנ .ווָאטַאינזָאר ןיא ןעמוק
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 ןייז םרוג ןוא רענטרעג .רעזייה ןציילפרַאפ אוושטעשט PIN אבוד :ןרעסַאװ

 ,ןקירב עטסקיטכיוו ייווצ יד קידנסײרקעװַא ,רעדלעפ יד סנדָאש עסיורג

 -ָאכערק עיצנַאטס-ןאב רעד טימ ווָאטַאינזָאר ןדנוברַאפ טָאה ONT ענייא

 AND ONT“ ,קירב YOU יד ; ריטסנאמדאפ ףיוא PT טניפעג ONT ,עציוו

 ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ ,הביבס ןוא אקסניהערעפ טימ ווָאטַאינזָאר טדניב

 ,ףרָאד ןטלַא

 ,לטעטש ןטימניא טייטש רעטסיולק רעשיניארקוא רעד

 רעשיליופ רעד ןבענרעד .גרַאב ןפיוא -- רעטסיולק רעשיליופ רעד

Otלָאקָאס, ןעמָאנ ןטימ ? TNסיולק םעד רעביאנגעק .ץַאלּפ-טרָאּפס רעד - 

 -סיה ַא PN טכירעג ONT ,לוש עקיקַאטש-ייווצ ַא ,טסָאּפ יד PT טניפעג רעט

 ןעגנוניווו ןוא ,ןטייצ ענזישטשנַאּפ יד ןופ םערוט ַא טימ ןינב רעשירָאט

 .עירעמרַאדנַאשז עשיטעטש יד TIN טסערַא רעד ,רעציזרָאפ-סטכירעג ןופ

 טיילעמערַא PR ,עירטסודניא OW PP טַאהעג טשינ ONT ווָאטַאינזָאר
 ,סערַאילָאטס ,סרעדיינש ,רעטסוש :ןעוועג ןענעז סע .טלעפעג טשינ ןבָאה

 INA“ ,רעריזאר ,סרעקַאיפ ,תולגע-ילעב ,סרעברַאפ ,רעלָאמ-בוטש ,רעכעלב

 -יוקפיוא -רעייא ןוא רעניה ,רעדניש ,םיבצק ,רעסיירנייצ ,רעלעטש-סעק

Wyeענעפָא ,ןעיירעקעב ,סנירעקעב לגייב ,רעייגספרָאד  PRעמייהעג , 

 ,רוטקַאפונַאמ ,ךיש ןופ ןטפעשעג ענרעדָאמ ןוא עסיורג ,ןעמַארק עניילק
 .האובת ןוא-זייפש ,עירעטנַאלַאג ,עיצקעפנָאק

 ןוא ןיוו PP קידנריטרָאּפסקע ,םירחוס-המהב עסיורג ןעוועג ןענעז סע

 ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה סע .עשידיי עלַא -- ןרעטרַאפסקע-רעייא ,גַארּפ

 ןופ ןפיט יילרעלַא ךיוא ,רעייגקידייל px רעליפשנטרַאק pp ,םיבנג
 .סעיסעפַארפ ערעדנַא ןוא ,םינכדש ,רעלקעמ ,ןטכיש עלַא

 ,"ןַאמסייוו לעטָאה, ןעוועג זיא ווָאטַאינזָאר PNR לעטָאה רעטשרע רעד

 .דיי רענעעזעגנָא ןַא ,ןַאמסייו הנינח וצ טרעהעג
 .ןַאמנעזָאר יצלורס וצ טרעהעג ONT לעטַאה PN ןַארָאטסער רעד

 .סורג יכדרמ וצ טרעהעג ןבָאה ןַארָאטסער ןוא לעטָאה רעטירד רעד

PNןעוועג זיא ןטייצ ספעזָאי-ץנַארפ  PNװָאטַאינזָאר  Nאפָארפ, - 

OWT’ BNןפנָארב ןפיוקרַאפ וצ לָאּפָאנָאמ ַא ןעוועג זיא  PNװָאטַאינזָאר  

 ןוז ןייז .וועל קיציא-רעזייל ןסייהעג טָאה רעמיטנגייא רעד .הביבס ןוא

 רעשילאק, PD גנוטערטרַאפ עכעלסילשסיוא יד טַאהעג טָאה ,וועל לקנעי

 יצלורס גנוטערטרַאפ יד טַאהעג DONT ריב רעמישטָאקָא ןופ .'ריב

 .ןַאמנעזָאר

 קנעש עטסטלע יד .גונעג יװ רעמ ןעוועג ןענעז סעפיינק ןוא ןקנעש

 ישטהאל TN ףלָאװ MD ןעוועג זיא זיוהרַאפניירַא ןַא .סָארג ךלמ ןעוועג זיא

 ןגעלפ סָאװ ,םירחוס ענעדישרַאפ ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ'ס ּוװ ,ןַאמסדנַאל

 עכלעוו TD ,ךָאװטימ ןדעי ןעמוקעגרָאפ ןענעז עכלעוו ,םידירי paix ןעמוק

 .הסנרפ טַאהעג ןבָאה תוחפשמ JO א
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 ךורבסיוא ןטימ
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 -ךיירטסע רעד ןופ לייט א ןעוועג לטעטש רעזדנוא זיא 1914 זיב

 ץנַארפ רעזייק םעד PID טפַאשרעה רעד רעטנוא עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא

 עשידיי יד ONT טייצ PT PR .דסח לש ךלמ NR ןעוועג זיא רעכלעוו ,ףעזָאי

 ןקַאילָאּפ יד .ןרָאי עטוג ןוא עקיאור ןענעכייצרַאפ וצ טַאהעג גנורעקלעפַאב

 ,רעשרעה-ןיילַא יד ןעוועג טשינ ןענעז ייז IVAN ,עימָאנָאטיוא טַאהעג ןבָאה

 רימ ןבָאה לטעטש PN זדנוא ייב .סעיציזָאּפ עכיוה ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי ןוא

 יוועוו רעטסיימרעגריב רעד ,גנונפָאה ןעמַאנ ןטימ רעטכיר ןשידיי א טאהעג

 YX ONT POND“ עשידיי ONT .ץנירפ רעעזפיוא-לַאנימירק רעד ,ןאמפַאה
 ןעוועג ONT זיא תולג ןשידיי ןצנַאג םעד PNR .ךיז רעטניה רעצישַאב ַא טליפ

 ןָא PW ןעוועג ןיימעגלַא PR טלָאמעד ןענעז סע .הפוקת ענעדלָאג יד

 .סעיצולָאװער ןָא PX תומחלמ

 תורצ ךס ַא טכַארבעג לטעטש רעזדנוא טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 ךָאװ רעבלעז רעד ןיא ןעגנַאפעגנָא PT ONT המחלמ יד רָאנ יוו .ןדייל ןוא

 ןסירעגניירַא PT ייז ןבָאה סעדרַאה עדליוו יוו .טַאהעג ןסור יד רימ ןבָאה

 -לַאווגרַאפ ןוא ןגָאלשעג ,סטוג PR בָאה שדייי טביורעג ןוא טרעדנילפעג
 סיצאנ יד וצ ךיילגרַאפ ןיא ,תמא .ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עשידיי טקיד

 TID ןטילעג TINT ןדיי זַא OPN טקַאפ ַא רעבָא ,םיקידצ ןעוועג ייז ןענעז

 ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ זיא ןפַאשטכער שרעה .ךס א רעייז "םיקידצ, יד

 ,רעטָאפ ןיימ .ןבילבעג ןבעל רע זיא סנ ַא ךרוד רָאנ ,ןקַאזָאק יד ןופ ןרָאוועג

 טָארדעג דרעווש רעד טימ קַאזָאק ַא טָאה תודועס שולש ova קידנציז

ONןענעגרה וצ . ONT ONTא רעטַאפ ןיימ ייב  TIN? JOייז .ןעמונעגוצ  

 סרעלעק יד ,סַאג PN ןפרָאװעג תורוחס יד PN טנפעעג ןטפעשעג עלַא ןבָאה

 סָאוו ץלַא ןביור ןעמונעג ןבָאה םינכש ערעייט ערעזדנוא ןוא ,טקַאהעגפיוא

 יד סָאוו ,ןדייל עשידיי וצ רועיש Pp טשינ טָאה סע .טלָאװעג ןבָאה ייז

 .טפַאשרַאפ זדנוא ןבָאה תוער תויח

 ןעמ .קידתועינצ ןוא ליטש טריפעג רעטייוו ןבעל סָאד ךיז טָאה ךָאד

 -ָאטש-סיורג PP .תורוד ןופ רעגייטש ןטלעטשעגנייא ןטימ טבעלעג טָאה

 -שיטאבעלַאב עטסוי א רעבָא רַאפרעד ,ןעוועג טשינ זיא תורישע עשיט

 א ףיוא ןטפעשעג טריפעג TINT ONT ,םירחוס ןעוועג ןענעז סע .טייק

 סָאװ ,רעמערק ןעוועג ןענעז סע .טעטש ערעדנַא טימ ךיוא ,םענרַאפ

 רעדעי ,תוכאלמ-ילעבם ןעוועג PIN ןענעז סע .הנויח ןגיוצעג DP ןבָאה

 .תוסנרפ ןוא תוגאד ,.קוקסיוא-טלעוו ןוא תוגשה ערעדנוזַאב ענייז טימ
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 גרעברעיוז םהרבא

 רוטלוק עדמערפ א

awaטנַאה עטכעלש 8  

WPןגאוו סָאר . 

 דנַאר רעפַאוו םייב

 .ןגאלפ ױזַא ךיד

 ,טגיילעגרעטנוא ריד יז טָאה רעייא ענישטַאק

 .ועירב SRN יירד ייז טסלָאז וד

 טגיינעג ןעוועג טפיב וד

 .ןעוט IS SST רעדניק ענעגייא ראפ

 ,טקיפעגסיוא ןבָאה ייז ןעוו

 ,דישרעטנוא ןייק טכַאמעג טשינ וטסָאה

 טקיווקעג ןוא טצישענ ייז לנילפ ענייר טימ

 .ריל קיבייא ןייד ןעננוזעג ייז ןוא

 ,רעטלע ןרָאװעג ןענעז ייז ועוו

 ,רַארּפש PT ןענַאטשרַאפ טשינ ייז ןבָאה

 רעטלעק ןרָאװעג ריד וצ

 ךייט ןיא ןעמיווש טזָאלעג ךיז ןוא

 ,קטרש טימ לופ ןפַאלעג וטסיב גערב םייפ

 .ןרעוו ןעקנורטרעד טשינ ןלָאז ייז

 ראנ א SSD ןטלַאהעג ךיד SST ייז

 .ןרעה טלַאוועג טשינ ףור-דחפ ןייד ןוא

 ,רנַאטשרַאפ םענעברַאדרַאפ ws טימ !שטנעמ ,וד

 ? רעדנווו ןזיוואב וטסָאה דניז ענייד טימ

 DIST PT ןרעג ןטָאשעג טפָאה וד

 .רעדניק SMS טפָאה IT OST ןפעגרַאפ ןוא

 (5.8.1939 ,בוטאינזור)

322 



 עייטראב

[IXעיצאזינאגרא  



 ןפאשטכער .י

 ןעייעראפ

 סעיצאזינאגרא ןוא

INטנַא ןיוש ןענעז'ס ןעוו ,ןסערגנַאק עשיטסינויצ עטשרע יד - 

 FRI ווַאטַאינשזַאר ONT ןעייטרַאּפ עשיטסינויצ ערערעמ ןענַאטש

poxטימ ןעמוקסיוא טנָאקעג  IPNײטרַאּפ  DVTןויצ יבבוח,, "- 

 ןביוהעגנָא PT ןבַאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד INI טשרע .ןייראפ

 םינויצ םתס :ןעוועג ןענעז סאד ןוא ןעײטרַאּפ ערעדנוזַאב ןליישוצסיוא

 ,"ַאביקע ינב ןוא יחרזמ,, ,"ןויצ ילעופ תודחאתה,, ,"הווחא , ןעמַאנ ןרעטנוא

 ןופ לגילפ רעקניל רעד -- ץולח-םתס ,ר"תיב ,ריעצה-רמושה, הינודרוג

 ןעגייז ONT ,(ײטרַאּפ רעטײברַא עשידיי עניימעגלַא) פ"איא ;ןויצ ילעופ

 ןבָאה ,לַאגעלמוא ןעוועג זיא םזינומָאק יו ױזַא .עקניל ץנַאג יד ןעוועג

 "פ"איא, םעד ןעמ ONT .ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא טקעדעג Pr ייז

 .ןעמַאנ ןטייווצ א רעטנוא ןענישרעד ייז ןענעז טכַאמרַאפ

 PR סטכער ןופ הדוגא יד יו טלעפעג טשינ רעמ ןבָאה למיר םוצ

 וליפא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עטנַאמרעד ייווצ יד רעבַא ,סקניל ןופ דנוב

 -ידיי א קידנעטש ךיוא זיא ןעוועג .לטעטש PN טכַאמעג טינ בױהנָא ןייק

 -יירפ TID ןיירַאפ ַא ,תוכַאלמ-ילעב ןופ POND א PONE "Dao רעש

 TWD ןיירַאפ רעשיאייטראפמוא IN ךיוא יוו ,ןטסיטרא-ןרָאטַאמַא עקיליוו

 טנעיילעג ,ןטרַאק ,ָאנימָאד ,ךאש טליפשעג טָאה'מ ּוװ ,"ָאניסַאק , ןעמַאנ

 טכַאמעג ONT ָאניסַאק רעד -- עטסקיטכיוו ONT PN רעכיב ןוא ןעגנוטייצ

 TIS ןייראפ-ןטסיטרא JOD טריסערעטניא Pr ,ןעגנולעטשרַאפ ענעדישרַאפ

 .רעכיב ןפיוק ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז תוסנכה עלַא

 PR רעכיב רעטנזיוט טלמַאזעגנַא TRO ןופ ךשמב עקַאט pr ןבָאה

 עטסטמירַאב יד TID ןעגנוצעזרעביא PR ןלַאניגירָא ,שטייד ,שיליופ ,שידיי

 ,קרַאמ-רעכיב ןפיוא ןענישרעד WI זיא OND ךוב עשידיי סעדעי .רעביירש

 ןעמ ONT TWN א לָאמ ייווצ .טלעטשַאב ףכית קעטַאילביב עשידיי יד טָאה

 טָאה לייט רעסיורג ַא ,רעכיב ןעמענ טנָאקעג לַאצּפָא םעניילק א רַאפ

 ייווצ רעדָא יירד ןעמונעג רָאנ TINT ערעדנַא ,ךָאװ א רעכיב ריפ ןעמונעג

 .ךָאװ רעד ךרוד רעכיב

 רעד ,ךיא .עקיליוויירפ ןעוועג קידנעטש ןענעז ןרַאקעטַאילביב יד

 רעבעגסיורא IW טייצ לקיטש ַא ןעוועג PX pa ,תורוש יד ןופ רעביירש

ppעיגעיליווירפ עקיצנייא יד .רעכיב  PPזיא רעבעגסיורַא-רעכיב  NYA 

 טשרע זיא סָאװ ,ךוב יינ ַא רעטשרע רעד ןענעייל טנַאקעג טָאה רע סַאוו

 .קעטָאילביב PN ןעמוקעגנַא

324 



 TINT PR קיטעט זעוועג ןענעז סעיצַאזינַאגרַא עטנכערעגסיוא עלא

 .לטעטש ןיא םיבשות יד ןופ ךיז ןבעלסיוא ןיא טרָא בושח א ןעמונרַאפ

 PR עטכישעג לטעלב WR ןביירשניירא טנַאקעג ONT עיצַאזינַאגרָא עדעי
 עדעי .רעדילגטימ עריא PD ןרעטקַארַאכ יד ןרימרַאפסיוא ןוא ןפאש ,ןבעל
 .ןבַאגפיוא ערעדנוזַאב PR טַאהעג ONT עיצַאזינַאגרָא

 הוחא

 ןפורעג PT DIPS ONO יד ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד ןשיווצ

 גנַאל ןרָאי זיא רעציזרַאפ רעייז .לָאר עקיטכיוו רָאג א טליּפשעג ,"הוחא,,

 יד ךיוא זיא רעבלעז רעד .ןעפאשטכער ןושמש ןעוועג המחלמ רעד ראפ

 .עיסימָאק-ל"קק רעד MD רעציזרָאפ רעד ןעוועג טייצ עצנַאג

 -עג רעדילגטימ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא עיסימַאק-ל"קק יד

 גרעבנזַאר AWA ,ןַאמסייו דוד ר"ד .רעדנוזאב ײטרַאּפ רעדעי ןופ טקיש

 ןטייצ עטשרע יד PR OW עקיטכיוו רַאג א טליפשעג ןבָאה ערעדנַא ןוא

 PY“ עשיאייטרַאּפמוא DD לָאר יד טליפשעג ןבָאה ייז .םינויצ ono יד ןופ

 .עטציהעצ ןייק ןעוועג טינ ךָאנ ןענעז רעטימעג עשיאייטרַאּפ יד ןעוו ,ןטסינ

ONTרעד ףיוא ןייטש רעמ ןלָאז ייז זַא ,ןפלָאהעג טָאה  INNַאזעג יד ןופ - 

 "הוחא" תצובק

 :סטכער ןופ ,ייר עטשרע : ןימימ) הנושאר הרוש

 ,לַארוק היצניט (4 ,וארט רתסא (3 ,לדנפ היסוט ,ןרטש הישוס (1

 ,וארט הכלמ (8 ,הנט בקעי (7 ,רפט הקטי ותשא (6 ,(ררל) רפט הדוהי )5

 ,ררל הקלס ,גרבראיוז םירמ ,ררל לארשי -- היחאו ררל הקטיא :'ב הרוש

 ,פשכר ןושמשו הנח ,(עודי אל (INN ,לדנפ הינמ ,הנט ולוש ,רטבולג הישוס

 ,ןמסרטש ,עוועוו ,דלפנייוו היזור ,ןייטשלדא רתסא
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 רעד עגונב םינינע עניימעגלַא pr ךיוא יו לארשי AND ןדנָאפ עטלמ

 -סיוא-המחלמ ןראפ רעבָא ןרָאי עטצעל יד PN .טפַאשלעזעג רעשיטסינויצ

 YX“ ןפמַאק-ייטרַאּפ יד ןיא ןָאטעגניירא ןרַאוועג םינויצ ono יד ןענעז ךורב
 .ןעײטרַאּפ ערעדנַא יוו יונ

PNהוחא,, " ONTןעמ  Pwךעלדיימ ןוא ךעלגניי יו ןרעה טנַאקעג  
 ןענעז "הוחא , ןיא טנגוי לייט ןטסערג םוצ .ךיוא שיליופ ךיז ןשיווצ ןדער
 יד ;רעדניק עשיטַאבעלַאב ענעפורעג יוזא ,םירחוס ןופ רעדניק ןעוועג
 ןוא קידנרינימַאד ןעוועג "הוחא , PR וליפא INT WAN זיא ךַארּפש עשידיי
 .תירבע טנרעלעג ךיז ןבָאה רעדלגטימ יד ןופ לייט רעסיורג ַא

 יןויצ-ילעופ — תודחאתה

 DN ביוהנַא TMP We א טָאהעג טָאה "ןויצ-ילעופ -- תודחאתה,

 .עטסערג יד טינ DIN ןעייטרַאּפ עטסערג יד PD רענייַא וצ טלקיװטנַא ךיז

 עריא טליפשעג TANT עיצַאזינַאגרַא רעטנַאמרעד רעד ןיא ןלָאר עקיטכיוו

 ןוא ,םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו ,סלזיימ בייל :רעריפנַא

 .ערעדנַא PR לארשי ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,זיוהטסול השמ

 ןוא עטלעטשעגנַא ןופ לייט ןטסערג ןיא ןענַאטשַאב ןענעז רעדילגטימ יד

 YA" עיצַאזינַאגרָא יד ONT טעברַא-רוטלוק עטגייווצרַאפ א .רעקרעווטנַאה

 .גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןבעגעג רעייטשוצ קינייוו טינ ןוא טריפ

 יתרזמ

 ONT עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןוא ביוהנַא WW א טַאהעג ONT יחרזמ

 יריעצ,, א ןסקַאװעגסױרַא ןטסיחרזמ ערעטלע יד ןופ זיא ,ןסקַאוועצ ךיז

 ןוא ,ךעלדיימ ןוא םירוחב yap רעדילגטימ קילדנעצ עכעלטע ,"יחרזמ

 ןבָאה ןעמאזוצ VON ."אביקע-ינב , יד ןענַאטשטנַא זיא רעטעפש לסיב א

 ןשיטסינויצ םעניימעגלַא ןופ ןעמַאר יד ןיא לָאר עקיטכיוו א טליפשעג

 .ןבעל

 ןופ טנעדיזערפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא גרעברעיוז םהרבא 'ר

 טימ טריסערעטניא רדסכ PT רע טָאה TN ערעטעפש יד pa ןוא יחרזמ

 רעד םשה שודק לע םוקמוא ןייז וצ זיב ןבילבעג ןוא ןגייווצפַא VOX עריא

 .יחרזמ יריעצ ןוא יחרזמ ןופ טנעדיזערפ-ןרע

 סָאװ ךעלגניי ןופ ןענַאטשַאב סנטסרעמ זיא יחרזמ ןופ טנגוי יד

 ידומל ערעדנַא PR ,ארמג ,זיולק ןיא ךַאנרעד ןוא רדח ןיא טנרעלעג ןבָאה

 ךעלדיימ ;יחרזמ וצ טריפעג טָאה געוו רעייז ןוא ןרעדָאמ ןרַאוועג ,שדוק

 .יחרזמ וצ טריפעג ONT AVN רעייז ךיוא ,ןרעטלע עמורפ WA ןופ
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VIAהינוד  

 סנעמעוו ,עיצַאזינַאגרָא עניילק א יו טריטסיזקע ONT "הינודרוג,

 ןשיטסילַאיצַאס ןופ עעדיא רעד ןבעגעגרעביא ןעוועג ןענעז רעדילגטימ

 -נומענרעטנוא עשיטסינויצ ענעדישרַאפ PR ןעמונעגלייטנָא ןבָאה ,םזינויצ

 WAX ,טייקיטעט"רוטלוק N PIN טריפעג TANT ,סעיצקַא-למַאז PN ,ןעג

 ,לַאקַאל םענעגייא רעייז טַאהעג קידנעטש טינ וליפַא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ריעצה רמושה

 שטאכ ,עיצַאזינַאגרַא עקידעבעל תמאב א ןעוועג זיא "ריעצה רמושה,

 (ONT רעבַא יד .טפאשרעדילגטימ עסיורג רַאג PP טַאהעג טינ ןבָאה ייז

 ..ןבעגעגרעביא רעייז ןעוועג ןענעז ,עיצַאזינַאגרָא רעד וצ טרעהעגנָא ןבָאה

 PN טבעלעגסיוא רעמ PI ןוא ןעגנוטלַאטשנַארַאפ טכַאמעג OPN TANT ייז

 עכלעוו ,ןטנוװָא עשירמוש טנדרָאעגנייא ,עיגַאלָאעדיא רעד ןופ TAN יד

 ןבָאה ONT ,דלַאװ PR ןגולפסיוא ; קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןבָאה

 .טנגוי רעד ןשיווצ גנַאלקּפָא ןרעטיירב א טַאהעג

 ר"תיב

 רעד .ןבעל טימ לופ ,עיצַאזינַאגרַא עשימַאניד א ןעוועג זיא ר"תיב

 ןופ ןעמרָאפ ענעמונעגנָא יד ןגעק ןפמעק I םזינָאיזיווער םעד ןופ טסייג

 גנוגעוואב רעקיזָאד רעד טליפשעגוצ טָאה גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד

 טימ ןדירפוצמוא ןעוועג ןענעז OND טנגוי ,טפַאשרעגנעהנַא IX ןעמוקַאב וצ

 OW ןענופעג געוו רעייז ןבָאה ,םזינויצ ןשיטילָאּפ ןופ גנוריפ רעדלימ רעד

 .ר"תיב ןשיטסינָאיזיווער

 ץולח-םתס

 עכעלטע םיוק ןפַאשעג ,עיצַאזינַאגרָא עגנוי א ןעוועג זיא ץולח-םתס

 ןעוועג טינ ןענעז רעדילגטימ עריא .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ רַאי

 ןעוועג סָאד זיא רקיע רעד ןוא "ןויצ-ילעופ תודחאתה,, טימ גונעג ןדירפוצ

xףיוא ןעוועג םירבח רעמ ןענעז ץולח-םתס ןופ .עיצַאזינַאגרַא עשיצולח  

 .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןופ יו תורשכה ענעדישרַאפ

 ,קיטעט ןעוועג ןענעז ןעגנוגעוואב עשיטסינויצ עטנכערעגסיוא עלַא יד

TINAלוק עטגייווצרַאפ טיירב ַא טריפעג רעקינייוו רעוו ןוא רעמ רעוו - 

 ןטנווַא-לטסעק PR סעדער ,סעיצקעל .טייקיטעט עשיטסינויצ ןוא עלערוט

 ןבָאה ,טנגוי ייב ךעלנייוועג יוו ןוא ,םויה-רדס ןפיוא ןעוועג קידנעטש ןענעז

 וצ טייצ ןופ PR סַאריוה ןצנַאט וצ טלעפרַאפ טשינ לָאמנייק עבלעז יד

 ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ענעדיישרַאפ TIN טנװָא-ץנַאט ןענדרַאנייא טייצ

 "ניבור רוד -- ל"ביו ןרעטש שרעה-הדוהי ,קינרַאב PMN : ןטסיוויטקַא

 .יורט יכדרמ ןוא םיובסונ-דלעפ
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 ןטסינומאק

 א ןעוועג .טייקיטעט-רוטלוק ַא טריפעג TANT ןטסינומָאק עשידיי יד
 סאד PT ןבָאה ךַאנרעד .םיחוכיוו עזעיגילער טריפעג TANT MPT Ty ,טייצ
 רקיע רעד ,עדנַאגַאּפַארּפ רעשיטסינומָאק טימ ךיז ןבעגעגּפָא ,טזָאלרַאפ

INDעלעיציפַא ןעוועג ןענעז סָאװ טנגוי-רעטעברַא לייט םעד וצ .דנַאלסור  

 רעקידנרידוטש רעד ןופ רעקיטַאּפמיס ךַאס ַא ןעמוקעגוצ ןענעז ,רעדילגטימ

 ןגרַאמ ןיא עגַאל ערעכיז טשינ יד ,םזיטימעסיטנַא רעשיליופ רעד .טנגוי

 א ףיוא טכיזסיוא IN IN עגַאל ערעווש עשימָאנַאקע יד רקיע רעד ןוא

 ,ןריפסיוא עלַאקידַאר וצ לייט ןסיורג ַא ןבירטעג טָאה ,טפנוקוצ רערעסעב

 טעברַא עוויטקַא יד .דנַאלסור ןופ טמוק רשוי ןוא קדצ ,תמא זַא ,טניימעג

ON PDטנגוי רעד  PT ONTטקורדעגסיוא  PNRןטַאקַאלּפ ןפעלקפיוא  PR 

 סרעדנוזַאב ,ןעגנוזָאל עשיטסינומַאק טימ לטעטש pp ןלייט ענעדישרַאפ

Oyןעגנעהפיוא ךיוא יוו ,יאמ ןטשרע  NXןאפעלעט א ףיוא לדנעפ טיור - 

WIN UNITא טַאהעג ײצילַאּפ יד טָאה ךעלנייוועג .ּווׁשרעדנַא ץעגרע  

WIN PNWטרינַאיּפשכַאנ ייז ןוא . TINDןטשרע  NDלַאמנייא טשינ ןענעז  

 -רואראפ טָאה'מ OND עכלעזַא ןעוועג .ןטסערַא ענעדישרַאפ ןעמוקעגרַאפ

 .הסיפת ןרָאי לָאמַא ןוא םישדח ףיוא טלייט

 טלעטשעג רעללעג הרש pr טָאה ךעלדיימ עשיטַאבעלַאב עשידיי יד ןופ

paw PNלֶאמנייא טשינ .גנוריפנָא רעשיטסינומָאק רעד ןופ  ONTריא ןעמ  

 םענייש א טימ ,קנַאלש ,ןייש ,טרַאצ ןעוועג זיא יז .הסיפת ןיא טרַאּפשרַאפ

 .עדריוו טימ ןטלַאהרַאפ קידנעטש PT ONT יז NT ּפָאק

 רעד יוו .עיזעלשרעדינ PR ןפָארטעג יז PN בָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ריא .קידעבעל ןרעדנַא םעד רענייא ןעז וצ עדייב ךיז רימ ןבָאה טיירפ

 רעמורפ ןוא ארוק-לעב רעקיסַאלקטשרע ןַא ,רפס-עדוי א ןעוועג זיא רעטָאפ

 עריא PD רענייא .רעדירב ייווצ טימ רעטסעווש א טַאהעג ךַאנ טָאה יז ,דיי

 TD עילַארטסיוא PP טימרעפ ַא ךָאנ טעדנעוועג רימ וצ PT ONT רעדירב

 ןעגיווו ןבילבעג ,סיוא VPN PNR רע WAN ,טקישעג ON בָאה'כ .ןדעווש

 .ןדעווש ןיא

 ןענעז ONT .ןיגמ ןגייא ןא טַאהעג ONT רעקרעווטנַאה TD ןיירַאפ רעד

 רעטיול ,ןכַאפ ערעדנַא ןוא רעטסוש ,רעדיינש ,סערַאילַאטס עשידיי ןעוועג

 יד ןיא .ראטערקעס רעייז ןעוועג זיא דנַאמַאיד ןועמש .ןשטנעמ עטבייווַאב

 -סיזקע טשינ רעמ ןייראפ רעד רעבָא ONT המחלמ רעד ראפ ןרַאי עטצעל

 לָאמעלַא ןיירַאפ רעשירחוס רעד ONT ןגעקַאד .ריּפַאּפ ןפיוא יוו טריט

 ,ךַאש א טליפשעג ON IN ,עיצַאזינַאגרַא ןַא ןעוועג זיא ONT ,ןטלַאהעגנַא

 .רחסמ טכַאמעג OMRON PR טסעומשעג ,טגנערברַאפ ,גנוטייצ ַא טנעיילעג

 סעיצַאזינַאגרָא ענרעדָאמ ןופ לטעצ ןגנַאל ַאזַא ךרודַא טנעייל'מ ןעוו

INPןעמ  INTןעניימ , INןדיי  TANTטייקשידיי רעייז הלילחו סח ןזָאלרַאפ , 
 DN טָאג וצ זיא טָאג וצ סָאוו,, לטרעוו עשידיי סָאד ןבעגוצ דלַאב ןעמ זומ
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ONTבור רעסיורג רעד ."טייל וצ זיא טייל וצ  mpיוו רעמ ,לטעטש  

 תוחפה לכל ןענוואד ןעגנַאגעג ,שידיי טריפעג ךיז טָאה ,טנעצַארפ 0

 ןסָאלשעג ןעוועג עלַא ןענעז ןטפעשעג עשידיי .תבש ,ךָאװ א לָאמ ןייא

 ענעדישרַאפ יד ןופ ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה הרות לוק רעד .תבש

 PN טנרעלעג גָאט VON ןעמ טָאה ארמג ימוי-ףד א .םישרדמ-יתב ןוא םירדח

 DIN OWI ONT“ רוחב רעשידיי ןייא ןייק .זיולק רעטלַא רעקילַאמַא רעד

 רַאפ ץרא-ךרד רעד .רָאי עכעלטע np ךשמ PR רדח א PR ןייג וצ ןטימעג

 PON ךַאנ ןענעז DIN יד ןופ רעדניק .קרַאטש ןעוועג ץלַא ךַאנ זיא הרות

 ןעיורפ עשידיי .סַאבעלַאב ןסיוועג ַא וצ ןרעהרַאפ Pr תבש ןדעי ןעגנַאגעג

 טריפעג TANT ןעמַאזוצ עלַא PR קידתועינצ טריפעג ךיז ןבַאה ךעלדיימ ןוא

IXןבעל שידיי לענָאיצידַארט טכע . 

 גולפסיוא IN ףיוא 1924 -- 1934 -- לויטב

 ןטסיוויטקַא

PRענלצנייא ןעוועג קידנעטש ןענעז סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ יד , 

 רענעבעגעג רעד ןופ לוע םעד ןגָארטעג ערעדנַא עלַא יוו רעמ ןבָאה עכלעוו

 -ילא רוחב רעד ןעוועג "ַאביקע-ינב, ייב זיא ליפשייב OY יוזא .עיצַאזינַאגרָא

 זיא רערעל ַא רעטָאפ ןייז .(לקינייא ןַא ס'ציוורָאה ףלָאװ) םיובסונ קחצי רזע

 טזָאלעגרעביא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא טַאדלָאס סלַא ןעמוקעגמוא

 .בייל רעדורב ןייז ןוא קחצי רזעילא : ךעלגניי ייווצ טימ רתסא ,הנמלא ןַא

 .םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ייז ןענעז עלא
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 פש ךיז
 א הרשכ ה ףיוא

1 

 ןי 0

 ,ןסקָאװעצ רעטע
 ַאג חרזמ ןיא רעטרע ענעדישר אפ

 רעדילגטימ עריא ןופ עכעלטע
 עיציל

9 

 קידנעטש ט ָאהעג

 זיא עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןוא עיצ ַאזינַאגר ָא "אביקע-ינב; רעד ןופ רעד
 דנירג יד PD ןעוועג זיא ,הדובעו הרות ןופ ןויער םעד ןבעגעגרעביא ןעוועג

 שפנו בלב רע זיא ,רעמורפ ַא וצרעד ,ןערב ןשיטסיגויצ ן קרַאטש א טימ

 ADO עדוי א :רוחב רענעזעלַאב רעלעדייא ןַא ןעוועג זיא םיובסונ .י .א



 ציװַארַאה ,צ ,ב

 עשיטסינויצ יד

 גנוגעוואב

 PN קנעדעג ,ווָאטַאינזָאר PN עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עטשרע י

 ןטסינויצ יד ןבָאה 1900--1901 רָאי ןיא .דניק ַא קידנעייז ךָאנ

 -םוי רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .ליש ןיא הרות-רפס ַא ןבעגעג

 ןעגנַאגעג זיא ןעמ .קיזומ רעשילַאק רעד ןופ לייטנָא ןטימ בוט

 טימ טיילגַאב ,הפוח א רעטנוא הרות-רפס יד קידנעגָארט ,טָאטש רעד רעביא

 טקילײטַאב PT“ ןבָאה'ס PUN ליש PN PIA .קידנעגניז TIN קידנצנַאט ,קיזומ

 .עיירפ ןוא עמורפ ,סיורג ןוא ןיילק ,טיילעגנוי

 ריאמ :ןעוועג ןיירַאפ ןשיטסינויצ PD רעריפ יד ןענעז טייצ רענעי ןיא

 ,ץיווָארָאה לדנעמ ,לקעי בייל ,רעלזייר ינוב ,רעלעג םינוב ,(סעזערפ) לקעי

 לוולעוו ,ביוטלטרוט היחתפ ,לקעי רשא םייח ,סָארג המלש ,ץיװָארָאה שרעה

 ןעמענ סנעמעוו ,ערעדנַא ליפ ןוא ץיוװָארָאה ןַאמרעה ,ןַאמטרָא .ל .י .רעלדא

 .ןורכז ןופ סיורא רימ ןענעז

 יד ןעוועג סָאד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב ,טייצ עצנַאג יד

 עלערוטלוק עסיורג N טריפעג ONT סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עקיצנייא

 AND“ זיא יז .קעטָאילביב עסיורג ַא קידנבָאה ,וָאטַאינזָאר PR טייקיטעט

 .ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןרָאװעג טעטכינ

PNזיא 1936 רָאי  PNסקלָאפ עשידיי ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ווָאטָאינזָאר - 

AND Ppר"ד .דעמ רעד ןעוועג זיא ךיק-סקלָאפ רעד ןופ רעטייל .עמערָא  

 .טעטימָאק-ןעיורפ א TD גנוקילײטַאבטימ רעד ייב ,דנַאמַאיד ץירָאמ

 ועויפנַא

 ,רעטסיגַאמ סלעזיימ בייל סעזערפ ןעוועג זיא ןויצ ילעופ תודחאתה ןיא
 -- יחרזמה ןיא .רעלדניז .ש -- ר"תיב ןיא .ןפאשטכער ןושמש -- הווחא ןיא

 :סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד קיטעט ןעוועג PIN ןענעז סע .םיובנעזָאר .ל .ש

“pron,רעריפנָא יד ןופ ןעמענ יד טשינ קנעדעג ךיא רעבָא ,"רמושה, ןוא . 

PNןעוועג זיא (ןטסינומָאק) ײטרַאּפ-סטעברַא עשידיי ענײמעגלַא -- "פאיא,  

 טשרעפ פיליפ -- (רעקרעװטנַאה) "םיצורח די, pr .וועל לאומש סעזערפ

 .זיוהטסול ינומ -- בולק-טרָאּפס רעשידיי ,"יבכמ, PR .(רעזירּפ)

 ןעוועג ןענעז'ס .גרעבנזָאר AWD ןעוועג זיא תמיק-ןרק ןופ רעציזרָאפ
 DX םהרבא PD זיוה ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז עכלעוו ,ןסרוק עשיאערבעה

 .לַארג עיסעפ
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 : ךיא קנעדעג רערעל עשיאערבעה יד ןופ

 ןעוועג ןענעז סע .(לארשי ןיא טבעל) גרעבסַאפ .צ ןוא קינרַאב השמ

 .טשינ קנעדעג ךיא עכלעוו ,ערעדנַא ךָאנ

 זיירקמארד רעד

PRרענעי  OYזיא  PNRוָאטַאינזָאר  DW PPעג טשינ עיצַאזינַאגרָא - 

 IND“ יוו ןענעז עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעריפ עטלַא יד .ןעוו

 ONT ,סעימעדיפע ןופ ןברָאטשעג לייט א ,המחלמ רעד ןיא -- לייט ַא .ןדנוווש

 -עג טביורעגוצ זיא קעטָאילביב עכייר יד .טעוועשובעג טייצ רעד ןיא ןבָאה

 -סינויצ יד ןבעלפיוא יינספיוא WMD ןטצעל םעד טכַאמעג ONT ןעמ .ןרָאװ
 -ַאװ ר"ד ,טַאקָאװדַא םעד סעזערפ סלַא קידנלייווסיוא ,עיצַאזינַאגרָא עשיט

 -יטעט OW PP .טקנַאצעג טָאה POND רעד .שטנעמ רעקנַארק א ,ןַאמרעס

 NT TANT" סע לייוו ,טריפעג טשינ ןייראפ רענעפַאשעגזיינ רעד טָאה טייק

 .תוחוכ עקיטיונ יד טלעפעגסיוא טסלָאמ

 וצ טבעלעגפיוא טשינ ןסנַאש םוש ןייק טָאה ןויצ יבבוח יד זַא ,קידנעעז

 -ןויצ-ילעופ א ןדנירג וצ ןסָאלשַאב ןשטנעמ yap עכעלטע | ןבָאה ,ןרעוו

 רעד ןופ גנולעטש רעכעלטנייפ רעד בילוצ ייס ,רעווש ןעוועג זיא'ס .ןיירַאפ
 .טלעג ןיא לגנַאמ ןבילוצ ייס ןוא ,ןדיי יבגל טכַאמ רעשיליופ רעקיטלָאמעד

 BOP רעשיטַאמַארד ַא ןעוועג זיא טלעג ןפַאש וצ געוו רעקיצנייַא רעד

 בוטאינ'זורב ץולחה

 .ןמנזור יול ,ןרטש שרה הדוהי ,וארט יכדרמ : םיבשוי :ץולחה לש תורדתסה

 ןמפוה יכדרמ ,7 ,קינרב קיזייא :4 ,3 הרוש ,םואבסונ דוד :2 הרוש
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 רעד ןופ ןרעוו טריזילַאגעל טזומעג ONT "ָּבולק רעשיטַאמָארד, ַא ךיוא

 רימ JOINT .ןעמַאנ ןלעיציפַא IN TANT טזומעג ,עיצַארטסינימדַא רעשיליופ

 PN ,ןשיאייטרַאּפמוא ןַא ,בולק-רוטלוק ַא ןענעפע וצ גנוקיליוואב ַא ןטעבעג

 לָאז INT יד ידכ ."בולק-.מַארד, רעטראגעג רעד PT ךיוא טעוו'ס ןכלעוו

 טַאקָאװדַא OW ןדנָאװעג טעטימָאק רעד ךיז טָאה ןרעוו טקידיילרעד לענש

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא UN .טנעדיזערפ-ןרע רעזדנוא ןייז וצ ,ריפס .ש ר"ד

 .עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא

 : טעטימָאק רעד

 -מוא -- טסירוי ,ןָאעל PUNT ,ןפַאשטכער Ow ,ריפס ןועמש ר"ד

 ?ONY ןַאמרעב ,(עקירעמַא (PR השמ קַאווטול ,סיצאנ יד PNT טכַארבעג

 .(ןולוח) ןויצ-ןב ץיווָארָאה ןוא (הפיח)

 PR טיילעגניי עטסוויטקַא עמַאס יד טרעהעג ןבַאה בולק-.מַארד םוצ

 DN“ זיא רע שטָאכ .ןטנעמַארעפמעט עקידנזיורב PR עקיעפ ,לטעטש

 ןעוועג רעדילגטימ בור רעד WAN זיא ,שיאייטראפמוא ןעוועג לעיצ

 -עצ ןוא ןדנוצעג טָאה לַאעדיא רעשיטסינויצ רעד .שיטסינויצ טמיטשעג

 -ניא רעקירַאילטימ רעד ןופ PR טנגוי רעשידיי רעד ןופ רעצרעה יד טגיוו

 -עלַא ONT גנואיינַאב PR ייגפיוא PP ליפעג-תישארב po א .ץנעגילעט

 טרעביפעג קיטסַאה ןוא םיחוכיוו טריפעג טָאה ןעמ .ןעמונעגמורַא ןעמ

 רעד טימ לעלַארַאּפ .שינעטכירפיוא רעלַאנַאיצַאנ:שידיי א ןופ םולח םעד

 -אוורעד עלַאנַאיצַאנ יד ןעגנַאגעגנָא PIN זיא גנובעלפיוא רעלערוטלוק

 ץלֶאטש טימ טליפעגנַא ייז ןוא רעטימעג יד טמערוטשעצ טָאה סָאװ ,גנוכ

 ןופ הלואג רעד רַאפ ,ןגרָאמ ןכעלקילג ,ןטשטנעבעג א ראפ ןוחטב ןוא

 POND ןשידיי םענעטילעג-ליפ

oNןבָאה בולק-.מַארד םעד  PTןשטנעמ טריפורג , ONDןענעז  

 ןבָאה OND ,עכלעזַא ןעוועג ייז PWM ןענעז סע .שפנו בלב ןבעגעגרעביא

 א טימ ךיז ןבָאה ,תוחילש עקילייה א יוו Pr ףיוא ןעמונעג טעברַא יד

 לטטעטש רעזדנוא .טייקיטעט רעד PR ןפרָאװעגנײרַא ןערב ןקידהמשנ

 -פיוא ןלַאנַאיצַאנ:ךעלטפַאשלעזעג PD הפוקת א טכַאמעגכרוד INF טָאה

 תונקסע רעקישיור טימ ייס טמערַאוועצ PT TINT רעטימעג יד .גייטש

 ןיא שטנעמ ןופ תולגתה רעד ןיא ןליטש ןוא ןקיטכיצ םעד טימ ייס ןוא

 .סעיצאטסעפינַאמ עקיטסייג ענייז
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 ,טרָא ןפיוא זמרמ רימ זיא רעקידייל רעד רעבָא

 .טרָאד עלופ ייווצ ה"ב SRT ךיא זא

 .ועשעג סט זיא ,ןשטנווועג ךיז בָאה ךיא יו

 .רעמ סוכ א ה"ב בָאה ךיא

 ,ועז טשינ ט"טל סט we ךיא לייוו רָאנ

 .רערט א לָאמ סערעי רימ טלַאפ

 .ןצנאלפ י"א PS רימ זעייג עלענייווצ עטשרע סָאד

 ןפיגאב עלעקפעטש סָאד רימ ןלעוו ןרערט-דיירפ טימ

 ,ןצנאט ש"היא ןאד ןלעוו רימ ! הלליט

 .ןסינעג ןטכורפ ענייש יד ןלעוו רימ ןעוו

 ןרעטלע ערעייא

 .16.1,39 ,בוטאינזור

 גרעברעיוז סהרבא

 ןצנַאלפ-לארשי-ארא

 .ןביז MSD ןבָאה וצ ךיא SRM םמניימעגנ

 ,ןבילבעג קירדייל רענייא WD זיא םפקעז יד ןופ

= 
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 י'ווהו תויומד



TIDרעלדירפ  

 ףראד ןטלא 77710 ןופ ןדיי

 ךיא INT DONT .ןסקַאוועגפיוא PR ןריובעג PR PD ווָאטַאינזָאר ןי

 ,לטעטש ONT ןזָאלרַאפ JPA ,טנגוי PR טייהדניק ןיימ טכַארברַאפ

ONT ONT IVANךיא  Synזיולב טשינ ךיז טריזַאב ןלייצרעד אד  

 -עג INA PN ONT ,םעד [PIN PAN IN ,ןשינעבעלרעביא ענעגייא ףיוא

 ןדיי ערעדנַא ןופ ןוא ל"ז רעלדירפ ward 'ר ,רעטָאפ ןיימ ןופ טרעה

 .ןלייצרעד

YOON OTגנורפשרוא רעד זיא ףרָאד  PDוָאטַאינזָאר טָאטש רעד . 

ONTגרעב ענירג ,ןרעסַאוו ןופ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא ףרָאד  TNרעדלעוו . 

 ,בושי ַא ןרָאװעג ווָאטַאינזָאר זיא ,טרָאד ןדיי PD ךיז ןצעזַאב ןטימ טשרע

 ץַאלּפגניר רעסיורג רעד טזייוואב ONT .ןַאלּפ ַא טיול PT טיובעגרעדנַאנופ

 .ןסַאג עכיילג PR רעזייהסטפעשעג עקימורַא יד טימ

 ,סרעגָאװש ייווצ ןעוועג ןענעז ףרָאד ןטלַא םעניא ןדיי עטשרע יד

 ןַא ןיוש ,רענרעג ןופ לקינייארוא ןַא) רענרעג ןסייהעג טָאה ייז ןופ רענייא

 ךיוא סָאד רימ טָאה רע ,ןפָארטעג לארשי ןיא ָאד ךיא בָאה ,ןַאמ רערעטלע

 -לָאפ ןצנַאג םעד טעטכַאּפעג ןבָאה סרעגָאװש ייווצ יד ,ייז .(טקיטעטשַאב

PINTענלַארג רעד טימ קעברַאקס , ONT ONTלָאהָאקלַא טריצודָארּפ  TD 

 DIN“ ייז ןבָאה ףרָאד ןטלַא םעד ףיוא רעזייה יירד עטשרע יד .לּפָאטרַאק

 ליז ייב ןענעז סָאװ ,עטלעטשעגנָא עשידיי ערעייז IND ןוא ךיז רַאפ טיובעג
 ןלָאז ייז ידכ ,טיובעגפיוא ייז ןבָאה זיולק יד ךיוא .טקיטפעשַאב ןעוועג

 .ןינמ ַא ןבָאה

 ןעמ טָאה ױזַא) סרָאסעסּפ יד ןשיווצ טקַארטנָאק רעד יוו םעד ךָאנ

 יד ןענעז ,טקידנערַאפ PI ONT קעבראקס PR (סרעגָאװש YN יד ןפורעג

 .טמַאטשעג ןבָאה ייז ןענַאװ TID ,וַאלסינַאטס PP קעװַא PN סרָאסעסּפ

 ONT ,ןריובעג ןיב PR ּוװ ,זיוה ONT .טפיוקרַאפ ייז ןבָאה רעזייה יד

Pwטפיױקעגּפָא סרָאסעסּפ יד ייב רעלדירפ רעדנעס 'ר עדייז . 

 יד ךיוא TINT ץיװָארָאה םולש 'ר ןוא ןאמרעב בייל 'ר ןופ רעזייה יד

 וצ זיב רעזייה עשידיי ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז ךָאנרעד .טרעהעג סרָאסעסּפ

 .קירב רעסיורג רעד

 יד סָאװ ,הרות-רפס יד גָאט ןקיטנייה ןזיב ךיא עז ןגיוא עניימ רַאפ

 -ספרַאד YOON יד IND הנתמ א ,זיולק PR טזָאלעגרעביא ןבָאה סראסעספ

  ."רפס YOON ONT ןפורעג סע ONT ןעמ PX ,םיטַאבעלַאב

ONT ןבעגעג זיולק PN ONT ןַאמרעב בייל 'ר ןעוו ךָאנ קנעדעג PR 
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 ןסיורג ַא PID שארב טָאטש ןופ ןעמוקעגנָא זיא טריוו לאומש 'ר .רפס עטייווצ
 טָאה ןעמ .גנַאזעג ןוא ץנַאט ,קיזומ טימ הפוח ַא רעטנוא ,םירפס טימ םלוע

prןעוועג חמשמ  PNR PIןסעגעג .ןהעש עירפ יד  TINףיוא יוו ןעקנורטעג  

 יד ףיוא זיולק ןיא םיטַאבעלַאב עקידובכב יד טציא ךָאנ עז ךיא .הנותח ַא

 גרַאווגנוי ONT ןסעזעג זיא ןשיט עגנַאל ייווצ םורַא ןוא ןציז קנעב-חרזמ

 .םיללפתמ ערעדנַא ךָאנ ןוא

 .תוריד ענעגנודעג PR טניווועג ןבָאה תוחפשמ עשידיי עקינייא

 'ר טימ ןעמַאזוצ .רעלעג קחצי 'ר עדייז ןיימ טָאה גָאטימכָאנ תבש

 ,םייחה-רוא טנרעלעג ערעדנַא ךָאנ ןוא ץיבורוה םולש 'ר ,ןַאמרעגנוי המלש

 ןעוועג רעבָא זיא ,ךַאװש ANA ןעוועג זיא היאר סנדייז ןיימ .העדזהרוי

 yy“ ,קינייוונסיוא PIN ץלַא טנָאקעג ONT רע ןוא גלפומ םכח--דימלת ַא
 .ןינע ןרעווש ַא ןייז ריבסמ קידלכש טנעק

 .טנרעלעג רעטייוו ןוא בירעמ-החנמ טנװַאדעג ןעמ UNA ןענרעל ןכָאנ

 רעטשרע רעד וצ זיב טריפעג PT ףרָאד JOON PN ןדיי יד TINT ױזַא

 -רעמַאה בר רעד ןוא ןרָאװעג רטפנ 1915 ןיא זיא עדייז ןיימ .המחלמ-טלעוו

 Sw רעסיורג רעד ייב םיא ןבָאה ל"ז ןַאמסייו אנינח 'ר ןוא ל"ז גניל

 .ןעוועג דיפסמ

 ,זדנוא רַאפ זיא לרעסַאװ ןוא םיוב ,ץַאלּפ םענירג ןטימ ,זיולק רעד
 .טליפשעג ךיז רימ ןבָאה אד .טלעוו רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג ,רעדניק
 'ב"'א םעד ,דמלמ-יקדרד רעזדנוא ,םענוב-םירמ לואש 'ר זדנוא ONT ָאד
 טוג טנעקעג ןבָאה ייז זיב טנרעלעג םיא ייב ןבָאה ךעלדיימ יד .טנרעלעג
 .ןענעווַאד

 -ָאליק ַא ןייג טזומעג ,ךעלגניי .רימ TANT .וו .ַא ןוא ך"נת ,ארמג ,שמוח

 ןייגקירוצ םייב .םידמלמ ענעדישרַאפ ייב ןענרעל PU טָאטש PN רעטעמ

 ןיילַא רענייא לייוו ,טרַאװעג ןרעדנַא ןפיוא רענייא ONT ,טכַאנייב םייהַא

 ,םיצקש יד ןכלעוו ףיוא ,געוו ןטייוו םעד ןייג וצ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה

onערעדנַא ןוא שַאיװָאלעגַאי ןַאכימ  TINTרעד .טרעיולעג זדנוא ףיוא  

 ךיז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב טָאה שטיװָאלעגַאי ןַאכימ רעבלעז
 ןטימ טריקיזיר ONT ,םלועה תומוא ידיסח יד ןופ רענייא OPN ןזיוועגסיורא

 .ןבעל ןבילבעג ןענעז ייז ןוא תושפנ עשידיי ןצכעז ןטלַאהַאבסיוא ןוא ןבעל

 .ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךָאנ רימ ןענעז םיארונ םימי יד ןופ געט יד

 ןעמ זיא VII רעגייזַא יירד ןעוועג ןיוש זיא סע .גָאט ןקיטנייה ןזיב

 א וליפַא ,טלַאק רעייז ןעוועג PW זיא ןסיורדניא ,תוחילס וצ ןעגנַאגעג

 ONT ,לטיק JOON PR ןָאטעגנָא ןעוועג זיא ןַאמרעגנוי המלש 'ר .טסַארפ

 won טָאה ןוא "...ךלעפ am ךל המשנה, : תובהלתה טימ ןָאטעג ANT ַא

 .טנייוועג

 טָאה רעדעי ,םיללפתמ טימ לופ ןעוועג זיולק רעד זיא הנשה-שאר

 טָאה םיטַאבעלַאב יד ןופ לייט רעסיורג ַא .הליפת-לעב םוצ טרעהעגוצ ךיז
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 ןעוועג זיא רעברע לאומש 'ר ןופ הקזח יד .השוריב רַאגָאז ,תוקזח טַאהעג
 ךָאנ ךיא קנעדעג ןוגינ ןייז "..םורמב רד לא, לטיפַאק ONT ןעגניז וצ

 .עמיטש רָאנעט עקרַאטש א טַאהעג ONT בייל Pr ןייז .טנייה

 .ןליפעג PR גנומיטש יד ןעגנערבוצסיורַא רעדעפ ןיימ זיא םערָא וצ

 -הרפכ ONT ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןיגַאב ןופ .רופיכ-םוי ברע ןופ דחפ םעד

 ענייז טיול רעדעי ,ןבעג הקדצ ,ןגָאלש תוקלמ ,ןייז-רדנ-ריתמ ONT ,ןגָאלש
 יד PD רעמינפ יד ןגיוא יד OND רימ ןעייטש סרעדנוזַאב .ןטייקכעלגעמ
 .ןידה-םוי ןרַאפ דחפ טימ לופ םיללפתתמ

 רעטכיילגנעה עלַא .הרות-תחמש PR דיירפ יד ןעוועג זיא ךעלרעדנווו
 דניק סעדעי ,ןעמוקעג תופקה יד וצ ןענעז תוחפשמ עלַא ,טכיל עלופ טימ
 WW ןפורעגפיוא ןדעי ONT ןַאמסארטש בקעי 'ר .טנַאה רעד ןיא WH ַא טימ
 טַאהעג הפקה א DONT דניק סעדעי ,(ןעוועג הקזח PR זיא (ONT תופקה

 דבכמ PT ןיב ךיא,, ןפורעגסיוא רע ONT PN PT ,ןָאבנַאב א ךָאנ וצרעד
 ךיז ןבָאה סע ,טרַאװעג ףיורעד ןבָאה רעדניק רימ ."הרותה דובכ טימ
 ,גנַאזעג PR ץנעט ןביוהעגנָא

 םעיינ N ןלייווסיוא ןגעוו ןעייטרַאּפ ייווצ טכַאמעג PT TANT ןשיווצניא
 DN OND ןרָאװעג רעדיוו ןיוש זיא רעלדירפ שיבייל 'ר ,רעטָאפ ןיימ .יאבג
 רימ ןוא טיירג ןעוועג ןיוש זיא עמַאמ יד .שודיק ַא ןבעג זומ יאבג רעיינ ַא
 סעברַא ,ךעלכיקרעייא ,סיצבולאה ,הקשמ טכַארבעגניירַא זיולק PN ןבָאה
 ,לצנעט א טכַאמעג ןעמ ONT םעד NI .וו .ַא .א

 ןעגנַאגעגמײהַא םלוע רעד זיא רעמינּפ עטלַארטשעצ עכעליירפ טימ
 .בוט-םוי ןטוג ַא ןשטנווועג ךיז ןוא

pnטגרָאזעג זיולק ןרַאפ דימת טָאה ל"ז רעטָאפ , TN Maxזיא רע  

 ןבָאה רימ .םערַאװ רעטניוו ןוא ןייר pr לָאז סע ,יאבג ןעוועג טשינ לָאמַא

 pan זיא זיולק np לסילש רעד ןוא זיולק ןבענ זיוה ןטייווצ PNR טניווועג

 .ןעוועג זדנוא ייב

 -עג זיא םערַאװ -- ןענעווַאד ןכָאנ ןסטכַאנוצקיטיירפ עקידרעטניוו יד

 -רעד ךיז ןוא החפשמ PON יוו טצעזעגקעווַא םיללפתמ YON ךיז ןבַאה -- ןעוו

 ךימ .תוישעמ ענעדישרַאפ PR ןשינעבעלרעביא ,םינבר ןוא םייבר ןופ טלייצ
 יד טימ ןעמַאזוצ ןסעזעג ןיב ןוא .ןרעה וצ טיריסערעטניא דימת סָאד טָאה

 .טנערבעגסיוא TANT טכיל יד זיב ענעסקַאוורעד

 .ןעגנַאגעצ ךיז םלוע רעד זיא תבשדטוג Pr קידנשטניוו
 .1914 גירק-טלעוו ןטשרע םוצ זיב ןעוועג ץלַא זיא סָאד

 לייט ַא .טרעדנעעג ץלַא ךיז טָאה ,1918 ןיא ,המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ

 .טָאטש PN קעװַא ןענעז ערעדנַא ,טלעוו רעד TD קעװַא זיא םיטַאבעלַאב

PON PRןיב  PRקעװַא 1921  PPדנַאלשטייד , 
 טָאה זיוה סעדעי ,הסנרפ טַאהעג ןבָאה ףרָאד ןטלַא םעד ףיוא ןדיי יד

 רעלדָא היח .םינוק YPN טַאהעג ONT םָארק עדעי PR טַאהעג למערק א

338 



ONTקנעש ןלעיציפָא םעד טַאהעג . PNריא ךאנ קנעדעג  INDלאכימ  

 ONT רעטַאפ Po .רעדניק ןעצ טימ הנמלא עגנוי ַא ןבילבעג זיא יז .רעלדָא

 זיא רעלדַא לאכימ Son ,ןפלָאהעג me טליפעגטימ ayer הנמלַא רעד

 םעד ףיוא קנעש יד .רעטַאפ ןיימ טימ ףתוש ַא רחסמ-תומהב PR ןעוועג

 סע DONT רעטַאפ ןיימ .טקיטעטשַאב זדנוא IND ןעוועג זיא ףרָאד ןטלַא

 אנינח TD עיצקעטַארפ רעד PINT א ןוא רעלדַא היח AND ןטָארטעגּפָא

 רעבָא ONT יז .ןעמַאנ סרעלדַא PIN ןרָאװעג טריפעגרעביא סע זיא ןַאמסייוו

 .ןרעסערגרַאפ רעמיצ ןייא טזומעג

 יז ייב ןעוועג זיא סע TN טנַאה ענעפָא JN טַאהעג ONT רעלדַא היח

INענעפָא  IND WYםיחרוא-תסנכה , INטָאז ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןַאמערָא  

TNעבטמ ַא טימ  PNענעשעק . PINטזָאלעג ךיז יז טָאה הלכ-תסנכה ייב  

 .ןטסָאק

 יד ןופ ךשמב .טָאטש-סטרובעג ןיימ טכוזַאב ךיא ?INT 1932 IW ןיא

TD WN? 2טָאה טײהנזעװּפָא ןיימ  PTטרעדנערַאפ ליפ לטעטש רעזדנוא  

 ןענַאטשטנַא ןענעז סע .טייקיטעט-רוטלוק ND טיבעג ןפיוא טרפב .הבוטל

 PVN PR ,תירבע PR ןקעטָאילביב עכייר .ןענייארַאפ ,סעיצַאזינַאגרָא

 בָאה ךיא .טנגוי עטנעגילעטניא עכעלרעה ַא ןסקַאוועגסיוא זיא סע .ןכַארּפש

 .רעוו זיא רעוו ,ןגערפ טזומעג ןוא ןענעקרעד טנָאקעג טשינ YT TID םענייק

 טנייה .ןלעטשטסעפ טזומעג ףרָאד ןטלַא םעד ףיוא ךיא בָאה עבלעז סָאד
 .רעמ ָאטשינ ייז ןופ רענייק זיא

 .דובכ טימ ּפָאק PM PN גיוב ,םישודק יד ,ייז רַאפ

 -- -- שדקתיו לדגתי

WVNINA רתסא-הרש 

 ץרַאה DW ַא ,ץיווֶארָאה רתסא-הרש תקדצ PR עטנכש רעזדנוא ןגעוו

TNא  ONNPוצ בוח א זיא ,םינפ ןקידלכיימש ַא טימ דימת ,ןוחטב ןופ  

 .רעטרעוו IND א ןביירש

 קידנעטש יז טָאה טייקנעמונרַאפ סיורג ריא ןוא םישעמ עריא עלַא

 DUNT ,טפרַאדעג ONT ןעמ ןעוו .ןקיטפרעדַאבטיונ ַא ןפלעה וצ טייצ ןענופעג

 א IND סעפע TIO קעװַא TN טפעשעג ONT טכַאמרַאפ גָאט ןטימניא יז

 .הרצ ַא PR ןקידנדייל ַא ןפלעהסיורַא IND ,ןקנַארק

 לעב ןוא ארוק-לעב רעזדנוא ,םכח דימלת ַא ,ל"ז םולש 'ר ןַאמ ריא

 -יזילָאבָאמ רעד ,1914 בָאב העשת ברע זיא ,םיארונ םימי יד ןיא ףסומ

 .ןרָאװעג רטפנ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד PN גָאט-סגנור

 ,םָאזסטעברַא ,טפעשעג א טַאהעג ץַאלּפגניר PR ORI רתסא-הרש
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 -ונעגוצ טָאה סָאוו ,זיוה PW א PN טפעשעג ONT טריפעג קיטפַאהנסיוועג

 ןַא רעדָא ,ןפלעה וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעבָא ,ימ ןוא טייצ ךס ַא ןעמ

 .ןעוועג דימ טשינ לֶאמנייק יז זיא WN ערעדנַא

 .טגרָאזעג ןוא טסּוװעג ןַאמערָא םענעגרָאברַאפ ןדעי ןופ טָאה יז

 NAW ןדעי זיא סָאװ ,ןוועג MID עקיצנייא יד יז זיא ףרָאד TON ןפיוא

 טנָאקעג טשינ יז טָאה טסָארפ רעדָא רעטעוו PP ,ןענעוואד OW ןעמוקעג

 .יכרב ןוא השודק ןרעה ןופ ןטלַאהּפָא

 .רעטלע ןכיוה א PNR ןרָאװעג רטפנ זיא יז

 .לארשי ןיא ןבעל רענייש עטַאלז ןוא רעצינש עגייפ : רעטכעט ייווצ
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 | ףראש-רעלדירפ םהרבא |

 לאמ א ןעוועג

 לטעטש א

 -םינפ לבקמ לכ םדוק JON טָאה TINT WOR םענופ קידנעמוקנ

 רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא רע OND םעד PIN .ךייט רעד ןעוועג

 רעווַאטַאינזַאר רעד טנידעג PIN רע טָאה ,טפַאשדנַאל רענייש

 YX DN“ ןופ ןעמ ONT רעטניוו .לימ יד ןבירטעג UNA ,ירטסּודניא-רעווש

 .טפַאשטריוו רעד ןצונ סיורג טגנערבעג ON OND TON ONT טקַאה

 ןדַאב DI רעמוז ,ץַאלּפ-טרַאּפס רעזדנוא ןעוועג ךיוא זיא PW רעד

 ,ןשטילג םוצ רעטניוו ןוא ךיז

aw דובכל wep ןּפַאכ טנעקעג ךיוא ןעמ ONT TV PR 

APNרערעדנַא רעד  OTגרַאב א ןעוועג זיא , TNTטָאה סע ןכלעוו  

 ןעגנַאגעג זיא ןעמ ּוװ ,דלַאװ DY PR סעפעשטש יד וצ ayy א טריפעג

 .ןטכורפ ערעדנַא WI ןוא סענילַאמ ,סעדַאגַאי ןביולק

 ןיא לדנַאה םענופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא טָאטש ןטימניא גניר רעד

 לסיב א רעטייוו .דירַאי רעד ןעמוקעגרַאפ INT עדעי זיא ָאד .ווָאטַאינזַאר

 ,דירַאי-תומהב רעד ןעמוקרַאפ טגעלפ OY AN ,עציווַאגרַאט יד ןעוועג זיא

 ןופ רעכעד :רעכעלטייהנייא ןייק ןעוועג טשינ זיא ליטס-יוב רעד

 טריפעג ָאד ךיז טָאה ףיורעד טקוקעג טשינ .יורטש ןופ ןוא סיטנַאג ןופ ,ךעלב

 TPT ONT טפַאשטריוו רעד PN טינשּפָא רעדעי ןוא ןבעל שידיי םעראוו א

 יד ;רעביומ רעד רתלַא ןופ עיצַאקינומָאק יד .רעייטשרַאפ ענייז טַאהעג

 עלעסָאי ךָאנרעד ןוא קזוח יזוי -- רעסַאוו ; שיט ישטאמ -- גנוטכיילַאב

 -ידרעייפ ַא טימ ןטערטסיורַא יאמ ןט-1 םעד טגעלפ ONT ,רעגערטרעסאוו

 ,סעקנַאב ןלעטש טגעלפ רעכלעוו ,יירעב ישטאמ -- טייהטנוזעג ;עדער רעק

 -- רוטַארעטיל ; דלעפטארב יכדרמ-ילא -- ץיטסוי ; ןייצ TOM ןוא סעקווַאיפ

 טימ ,סעציילפ יד ףיוא קַאז א טימ ןייג טגעלפ רעכלעוו ,רעזייל לארשי

 -ודיס טימ לטעטש ןופ ןדיי יד טגרָאזַאב טָאה ,םינפ ןפיוא ךעלרעה עכעלטע

 .ךעלכיב-השעמ ןוא ןיליפת ,תיציצ ,םירוזחמ ,םיר
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 ONT DN ייב TN קיטסיטַאטס יד טריפעג ONT סעשטניפ יכדרמ-שרעה

 ןאמפַאה עלמהרבא .בשות ןדעי ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןעמוקַאב טנעקעג ןעמ

 עקיטָאטש יד ;רעסעפ TIN עיצַאטנעמוקָאד OND סערדַא יד ןעוועג זיא

 .ענַאט לאוי-םייח -- עירעטָאל

 ןייק ךיז ראפ ןעזעג טשינ טרָאד טָאה טנגוי יד זַא ,רעדנווו ןייק טשינ
 .טלעוו ןקע YON PR ןרָאפעצ PT זיא PN טפנוקוצ

 ןבילבעג טרָאד DN NT ןענעז גנוטיירפשעצ רעקיזָאד רעד PINT א

 ןטינשרַאפ םָאזיורג CIN זיא OND ,לטעטש רעייט רעזדנוא ןופ םידירש

 .אטשינ רעמ זיא ןוא לטעטש א לָאמַא TVA .ןרָאוועג

Ri ג ו ו ו ו ו ו eee ו ו ot eg es: 

 רעיוביונ לאקזחי

 עלעטעטש ןיימ ,וואטאינזאר

 ,ייווצ ךעלכייט ןסילפ קיאור

 .ןעגנַאלש ענרעבליז ייווצ יו

 ,יירפ רעד ףיוא ךעלעגייפ ןעגני]

asdןיימ  passןעגנאפעג זיא . 

pay?וט טונימ  Psןעקנעדעג , 

 ,ןיילק לטעטש א past זיא זעוועג זא

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,,ןדיי ערעייט

 .ןייפ ןוא טיונ ND ייז ןענעז ןעמוקעגמוא סָאוו

 ,ליטש רעד PR ךיא ןייוואב רעדנוזַאב

 ,ןגיוא יד PS ןרערט עפייה טימ

 .זיולק יד ,ליש יד ,זיוה סעדעי

 .ןגיוצרעד DST זיא סָאװ ,דניק סטדע"

 .ןסעגרַאפ IPS WS EN ,לקניוו ןייק ַאטשינ

 .ועניז ןיא ייז בַאה'כ קידנעטש

aps peייז ןופ ךיא ןיב טייוו פאוו , 

 .ןענַאמרעד ייז דיא וט רעטפע
 ,רעטייוו ןטרַאד ןפילפ דעלכייט

 ,ןגָאלּפ ךימ טוט ףיט רעבא
 ,המשנ רעד ףיוא זיא קידייל

 ...ןגַאלק טשינ ןעק TS ץראה ost טנייוו סע
 Neer יער \ ריו \ ו/או \ תי \ Not oto et Nee ריי
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 סָארג החמש

 תוביבס ןוא ןטייצ

 .טלעוו-קע ץעגרע ןגיל וצ ןעזעגסיוא שיפַארגָאעג ONT ווָאטַאינזָא

 סעפולס-ןפארגעלעט יד  טזָאלעגסיוא TPT ןבָאה קסניהרעפ ןיא

 זיולב ןעזעג ONT ןעמ ,ייסָאש רעד ןסירעגרעביא PT ONT סע ןוא
 .רעסַאוו ןוא למיה ,גרעב

 ,עצינוויל יד -- חרזמ PR ,ןרעסַאװ PMS טַאהעג ONT ווָאטַאינזָאר
 ךָאנ ןענעכערוצ ןעמ ןָאק טליוו ריא ביוא .יוושטעשט יד -- ברעמ ןיא
 לימ רעד PR PUN טלַאפ JW TID רעסַאוו ONT .עקיר יד -- ךייט ןטירד ַא
 זיב זיוה סלקיציא 'ר רעטניה גנודנעוו א TNT סע טכַאמ טרָאד TD ןוא
 קירוצ סע טרעוו ,דָאב ןרעטניה ,זיוה סיקצָאסיװ IND טשרע TN םייוג יד וצ
 .םילכ ןשַאוועג ןוא שעוו טערעפעג TANT רעבייוו ןוא ,רעסַאוו שידיי ַא

 .עצינוויל רעד ןיא ןלַאפעגניירַא עקיר יד זיא קינירַאז ןפיוא

 טזומעג טָאה ןעמ PR טַאהעג טשינ ווָאטַאינזָאר ONT עיצַאטס-זַאב ַא

 טקוקעג טשינ רעבָא ,רעטעמַאליק ןבלַאה ַא ןוא ןביז ץיוװָאכערק PP ןרָאפ

 ןופ ,ןעגנוטכיר ייווצ PR טָאטש PN ןעמוקניירַא טנעקעג ןעמ טָאה ףיורעד
woןוא  TDווָאװַאלסינַאטס . 

nawןריצַאּפש ןעגנַאגעג ןעמ זיא  PNדלַאװ  PIN POONסעפעטש יד  

 ייז ןעוו ןוא ךעלדיימ יד ןייגכָאנ ,ךעלגניי ,רימ ןגעלפ ONT .גרַאב ןפיוא

 .ןעגנַאגעגקירוצ PIN רימ ןענעז ,טייז רעודנוא PR טיירדעגסיוא PT ןבַאה
 לָאז ןעמ ,טלָאװעג טשינ ךיוא ןוא ןענעגעגַאב וצ טמעשעג ךיז ןבָאה רימ
 .טָאטש PR ןדער

 ןעוועג DAN זיא ווֶאשטירַאווס .םערָא ןעוועג ןענעז ON רעפרעד יד

 ONT ,ענזינ ןיטירטס טימ טבעלעג PT זעמ ONT ןטסעב OW .שיטימעסיטנַא

 רעפרעד ערעדנַא ןופ .לבָאנק PX סעלעביצ PON טָאטש ןיא טכַארבעג טָאה

ONTטריפעג ןעמ  PNןיירַא טָאטש  PORT 

 ןלעטש טפרַאדעג PT טָאה דיי רעקסניהערפ ַא זַא ,טריסַאּפ טָאה לָאמַא

PRטכירעג  PNא טלעטשַאב  VAN PNDרענעי  “UND ONT 
 סופוצ ןפיול וצ ןביוהעגנָא ONT PN טגרָאזרַאפ ןעוועג זיא דיי רעד .ןטעג

TDןפיוא .ָאטַאינזָאר ןייק ףרָאד  ONT AYNרעיופ א טנגעגַאב רע  TWD 

 רופ רעד ראפ ליוו רע לפיוו ON טגערפעג TN POON טָאטש PNR ץלָאה

 טָאה ,רעציירג 50 ןטסָאק ףרַאד סע זַא ,רעפטנע ןַא קידנעמוקַאב .ץלָאה

ONרע זַא ,גנידַאב ןטימ זיירפ םעד ןלָאצַאב וצ ןגָאלשעגרָאפ דיי רעד  
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 רעד .טכירעג םוצ ןריפּפָא רעכיג ON TS ץלָאה ONT ןפרַאווקעווַא לָאז

 עגושמ זיא דיי רעד זַא ,רעכיז ןעוועג ,ןעמלצ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעיופ

 .טסיזמוא ןפרַאווסיורָא עצַארפ ןייז טלָאװעג OW TN ןרָאװעג

JON TNAןענַאטשעגפיוא גָאט ןדעי ןענעז ייז .רעייגספרַאד עשידיי  

 טימ ןעמונעגטימ ,ןיירַא ףרָאד PN סופוצ ןעגנַאגעגקעװַא PIN ןיגַאב ןיא

Prןוא ךעלפענק ,םעדָאפ ,ץלַאז ,ךעלצלעה-דניצ ךעלקעפ ,טפַאנ עקנַאב ַא  

 ,רעייא ץוט IND א טכַארבעג רע ONT ףרָאד ND קירוצ .ןכַאז עכלעזַא ךָאנ

 סע רעיופ ןכלעוו MA ןעוועג זיא דוס רעד .דוס ...ַא ןוא עקשטַאק ַא ,ןוה ַא

 ןלָאצַאב .לבלעק ONT ןפיוקּפָא ON ייב ןעק ןעמ ןוא yp יד ןבלעק ךיז ףרַאד

TNרעיופ םייב סע ןזַאלרעביא  PAןגייז ןופ ןרָאװעג טנייווטנַא זיא סע . 

Tyטַאהעג רע טָאה ,שינייר ייווצ ןענידרַאפ וצ ןעגנולעג דיי םעד זיא סע  

 .שדוח ןצנַאג ַא ןטלַאהוצסיוא

 ,רעייא טימ טלדנַאהעג ןבָאה סָאװ יד טַאהעג ןבָאה הסנרפ ערעסעב ַא

 JIN ןענעז סע .סעקינווָאטרוה סרעדנוזַאב PR טייל-סטפעשעג ,רעמערק

 סע VN TN טָאטש PR טיירדגמורַא ךיז ןבָאה כלעוו ,סרעלקעמ ןעוועג

 רעד זיא ,ךעלמעווש לצנערק א ,ןוה ַא ,ץלָאה רופ ַא ןפיוק טלַאוועג טָאה

 סע םיא טגָאזעגוצ ,םיא וצ ןעמוקעגוצ עקרעלקעמ יד רעדָא ךעלקעמ

 10 ןופ לטסנידרַאפ א טימ PT קידנגונגַאב ON DoW PN ןעגנערב וצ
 .סרעציירג 15 רעדָא

 א יװ קנעדעג PR .תונכדש ןעוועג PIN זיא NI רעקידובכב א

 .ךודיש א םיא WM ND ףרָאד ןופ לגניי א טימ ןעמוקעג לָאמַא זיא עמַאמ

 ןעק סָאװ ,לדיימ San א ןגָאלשעגרָאפ ,רעלדַא היח ריא וצ ןעמוקעגוצ זיא

 טלָאװעג ,טלדנַאהעג ךיז טָאה ענעדיי ענעי רעבָא .שינייר טנזיוט ןדנ ןבעג

 .רעמ

 ךַאג זיא סע .ןענַאטשעגפיוא ירפ ווָאטַאינזַאר PNR ןענעז ןדיי עמורפ

 זיא זיולק ןופ שמש רעד ,רעגייפ לּפָאק ןעוו ןסיורדניא רעטצניפ ןעוועג
 יד ןיא רעמַאה םענרעצליה ןייז טימ טּפַאלקעג ןוא ןעגנַאגעגמורַא ןיוש

 ,לארשי,, : ןעגנוזעגוצ PR פעלק ןביז ןבעגעג רע ONT ריט רעדעי PR .ןריט
ayארובה תדובע וצ ףיוא טייטש ,םישודק  !" 

TTY?זיא קיטשרענַאד  SNPןריסַאקנייא ןעגנַאגעג  PT INDהחרט . 

 ,רעציירג 10 טרעדָאפעג ONT רע ןכלעוו ייב ,ןַאמרעסַאװ ר"ד ,טַאלָאװדַא רעד

ONTליוו רע לפיוו ,טגערפעג לָאמַא םיא  INDןפַאלק טשינ . 

 בוטש PR .תבש רעד NOW IN PNR טַאהעג טָאה ןח ןרעדנוזַאב ַא

 AND“ טנעקעג ןעמ טָאה קיטיירפ ןיוש .בוט-לכ ןופ טיירגעגוצ ןעוועג זיא

 ךעלכיק-עלעביצ ,סעשינק עטליפעג ,לרעבעל ַא ,לזדלעה ַא ,לקעּפיּפ ַא ןכוז
 -עג ערעדנַא ןוא גנירעמיצ ןוא סקנישזָאר טימ ךעלעגָאר ,ךעלכיק-ןָאמ

 .ןכַאז עקַאמש

 DN הקזח יד .ןינמ םענעגייא רעייז טַאהעג TANT תוכאלמ-ילעב יד
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 ןיוש YT TANT טכַא רעגייז NR .ןינמ רעטשרע רעד ןעוועג זיא שרדמה-תיב

 ,טנלָאשט ןפיוא JOINT טזומעג IVAN ,שודיק טכַאמעג ,טנוואדעגפַא טַאהעג

 עלַא TWN ףלע רעגייז ַא ,ןוויוא PD זעמונעגסיורַא טעפש ONT ןעמ סָאװ

 עבָאב ןיימ .ליש רעד ןופ ןוא שרדמה תיב ןופ ןעגנַאגעג ןיוש ןענעז

 ַא ,לגוק ןרעדנַא IN ךָאװ עדעי .טמירַאב ןעוועג ןענעז ןעלגוק סעדיירפ

 ,לרעבעל ןבירעג ַא טימ לגוקיזייר ןסיז א ,רעפעפ PX ץלַאז טימ םענעשקָאל

 ןענעז שיילפ JONI .ערעדנַא ענעדישרַאפ DN עקשיק א טימ לגוק-ןרעמ ַא

 .סעלָאסַאפ עסיורג עצרַאווש ןעמוקעגוצ ךָאנ

 טנגוי יד ןוא ROW טגיילעג ךיז ןרעטלע יד TANT הדועס NIN ךַאנ

 .ןריצאפש סױרַא ןוא טצופעגסיוא ךיז טַאה

 ליש PR טלמַאזרַאפ ךיז רעדיוו תוכאלמ-ילעב יד TANT יירד רעגייזַא

 טָאה טריפעגנָא .םימשה בל דע ןעגנַאגעג ןענעז תולוק יד .םיליהת ןגָאז

 לאכימ טָאה ךָאנרעד .רעדיינש רעשייוג רעד ,סעציג עלייב םיקוי לארשי

 .החנמ טנוואדעג רעדיינש רעשירעבייוו רעד

 ןעלטנַאמ TX ןעמויטסָאק ,רעדיילק-הפוח youn ןעיינ טגעלפ לאכימ

 ףלע זיב ןעוועג זיולק ןיא זיא רע לייוו ,טרעגנוהעגוצ םעלַא םעד ייב ןוא
WANטַאהעג טשינ רעדימ ַא ןעמוקעגמייהַא ןוא  PWןטעברַא וצ חוכ ןייק . 

pwסעדעי ןכאמ רע טגעלפ ןדייז  NAWטייצ-הכונח .עשעקעב עקידעכָאוו  

 ןייג ןלעוו רימ ,ךלמ, :ןגָאז ןוא בוטש ןיא זדנוא וצ ןעמוקניירַא רע טגעלפ

 רָאי רעדעי PN טפעשעג ןיא שירפ עייש וצ PON ןענעז ייז ."הרוחס ןעמענ
 - DR ONT עדייז רעד TD .טנווייל רעמ Jaya pr ןסייהעג לאכימ טָאה

 וד, :טרעפטנעעג םיא רע ONT "?ְךַאנ סקַאוו PN ,לאכימ, :טגערפעג

 טזומעג ךעבענ טָאה רע ..."ערה ןיע ןייק ,טסקַאוו לגניי ןיימ רעבָא ,טשינ

 .לגניי ןייז רַאפ לקער ַא ףיוא ןרָאּפשּפָא

 עלעדַא ןעמוקניירַא זדנוא וצ טגעלפ ,הלדבה ךָאנ סטכַאניוצ-תבש

 IND“ ןעמוקעג ןענעז ריא ךָאנ דלַאב .לעמ ןרַאפ Pawn םעד ןכַאמ רעלעג

 .חישמ ןעוועג זיא עמעט-טפיוה יד .סעומש ַא ףיוא טסעג-םאטש ענעדיש

 םיקוספ טימ ONT עדייז רעד ןוא קיטילָאּפ-טלעוו ןגעוו טדערעג ONT ןעמ

Npרהוז  PRןזיוואב תואירטמיג ענעדישרַאפ , TRךעלרעפניישַאב טעז רע , 

 תוישעמ טלייצרעד ךיוא ךיז טָאה ןעמ .ןטייצ סחישמ ןָא ןעמוק סע זַא

 .רעוועשטידיז ןוא רענישזיר םענופ ,בוט םש לעב םענופ

powטָאה עדייז  PN WIןטימ רושָארב ַא טכעלטנפערַאפ ,א"נרת רָאי  

 ,קינפוז .ה .א יירעקורדסגַאלרַאפ רעד PNR טקורדעג "רשבמ לוק,, ןעמַאנ
 YD PR עטשרע יד ,סעגַאלפיוא ייווצ PNR ןענישרעד זיא רושָארב יד

 עלַא ןוא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט קיצרעפ ןיא עטייווצ יד ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט

 ,זעוועג זיא לרפס םענופ קנַאדעג-טפיוה רעד .טפיוקרַאפסיוא ןרָאוועג ןענעז

IXןייק ןרָאפ ךרוד .ה .ד ,עבטה ךרדב ןעמוק טעוו חישמה תאיב ןופ סנ רעד  

 -מעזקע IN ןעמוקַאב ןכָאנ טָאה לצרעה ר"ד .תובשיתה ךרוד .לארשי-ץרא
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 ןעמ זעוו, :ןבירשעג .דנַא .ווצ ןוא ןדייז םוצ ווירב א טקישעגניירַא רַאלּפ

 ןעמָאנ רעייא ךיוא טעוו ,םזינויצ ןופ עטכישעג יד ןביירש לָאמַא טעוו

 ."ןרעוו טנָאמרעד

 לש הידפולקיצנא,, רעד ןיא .ןרָאװעג םייוקמ זיא תואיבנ סלצרעה ר"ד
 טידנעב 'ר ,ןדייז ןיימ רעביא גנוצַאשּפָא יד ןַארַאפ זיא "תיתדה תונויצה

 .בוטאינזור דילי ,סָארג יולה ךלמילא

 ןעמ ןכלעוו ,לעגירק יכדרמ 'ר ןעוועג זיא רבח רעטסעב סנדייז םעד

 רענייר לאוי ןשיווצ ןעוועג זיא זיוה ןייז .סרעב ריאמ-יכדרמ ןפורעג טָאה
 ןיא ןדמל רעטסערג רעד ןעוועג זיא יכדרמ 'ר .ַאנירַאטַאק ןימינב ןוא

 עקיטייזליפ ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .ןאנינח ךָאנ טָאטש

 ,עטכישעג רעשידיי ןוא םירפס-רסומ ,הלבק ,ך"נת ,ארמג ןיא ןשינעטנעק

 ץנַאג ןייז טָאה יכדרמ 'ר ,שטייד ןביירש ןוא ןענעייל טנָאקעג ךיוא טָאה

 .הסנרפ יד יוו םירפס יד רעמ טַאהעג ןיז ןיא ןבעל

xטייקכעלנעזרעפ , ornטרעוו זיא  Iןבירשַאב ןרעוו  PRרעזדנוא  

WOםייח 'ר ןעוועג זיא  ONDעננַאט , ONT ONTעירעטַאל יד ןטלַאהעג . 

 טריוו לאומש ןופ ןטפעשעג ןוא רעזייה חטש רעד טרעהעג טָאה םיא וצ

 ONT TN טפיוקרַאפ זייווכעלסיב ץלַא ONT רע PR ליקעי רשא םייח זיב

 ןטייצ עטסרעווש יד ןיא וליפא רע טָאה ךָאד .ןענורעצ ךיז זיא טלעג

 ערעטעפש יד PN ןוא ליכשמ ַא ןעוועג זיא רע .הבדנ עטסנעש יד ןבעגעג

 .עימעכ טנרעלעג וליפא ןרָאי

 טלַא PA PR wn mm ,טלייצרעד wo טאה Dow PR זדנוא ייב
 לאוי םייח 'ר ONT ,טירעטפיד ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןוא רָאי א ןעוועג

 ON לָאז רע ,בר םוצ PO ןסייהעג ןוא ןטנייווראפ א ןטַאט ןיימ טנגעגַאב

Tayaןרָאפ וצ רתיה ַא  OWרעקַאיפ ןשייוג א ןלעטשַאב ןוא תבש  TIN 

 ףיוא ןבָאה לָאז עטַאט רעד ,טלעג טגנערבעג םיא רע טָאה ףיורעד דלַאב

 עקידרעטייוו טימ טיילגַאב ןעוועג ךָאנ זיא גנוריסאפ ענעי .תואצוה יד

 DD IND ןעמונעגנָא TPO ONT רַאטקודנַאק רעד לייוו ,ןשינעבעלרעביא

 ,טהנעטעג רעבָא ONT עמַאמ ןיימ WANT PR pba myx טלָאװעג טשינ ןוא

 .רָאטקודנָאק םעד ןגייצוצרעביא ןעגנולעג ריא זיא סע TX ךָאנ בעל px זַא

 סקעז טימ רָאסעּפָארּפ ַא טיירג ןענַאטשעג ןיוש זיא לָאטיּפש-רעדניק םעניא

 -טסניק ןבעגעג ךיילג ,דניק ןקירָאי םעד ,רימ טָאה ןעמ ןוא ןטנעטסיסַא

 PP טגנערבעגקירוצ ךימ ןעמ ONT םורא JONNY סקעז PR .גנומעטַא עכעל

 .ןטנוזעג ַא ,ןטלייהעגסיוא IN ווָאטַאינזָאר

 : טגָאזעג טָאה ןוא ןקוקנָא ךימ ןעמוקעג זיא לאוי םייח 'ר

 | ."רענייטש ןפרַאוו ךָאנ רימ טעוו גנוי רעד,

 ןיב טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע םוצ ןלַאװ עטשרע יד ייב ,הווה ךכו

 'ר טָאה ,דנָאפדלַאוו ףיוא טלעג ןעלמַאז ןעגנַאגעג לגניי ןיילק סלַא ךיא

 "? ךעלרעקוצ ? טלעג ןרַאפ ןפיוק ךיז וטסעוו ,ony : טגערפעג לאוי םייח
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 רעטרעוו עכלעזַא רַאפ זַא ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה רעטקידיילַאב ַא

 םייח 'ר .עירעטַאל יד ןעמענקעווַא ןוא ןביוש יד ןקַאהסיוא DN PR לעוו
 : קידנעלכיימש טגָאזעג ONT לאוי

INT PR ANT ONT --טסווועג קירוצ ראי ןצ טימ ךַאנ . 

 ןעוועג ןענעז ,דנַאלשטייד PP ןרָאפעג טפָא ןדיי ןענעז PRON INT ןופ

 ,גרובסיד ,גרובעדגַאמ ,לשמל יו ,טעטש עסיוועג ןיא טרירטנעצנַאק
 ןגייא ןַא ןעועג רעלזייר ינוב ייב זיא גרובעדגַאמ ןיא .א .א yp ,םוכַאב

panןדיי רעװַאטַאינזַאר ןופ  PRףיוא .בר רענעגייא ןַא וליפא  MODןגעלפ  
 רעטלַא רעד PR ןרָאפ IS ןעמוק דנַאלשטייד ןיא ךעלגניי רעװָאטַאינזָאר יד

 ןעמוקעג PIN זיא ןעמ TIN עבָאב ַא YANO ַא טַאהעג ONT רעדעי ּוװ ,םייה

 .עטרעשַאב ַא ןכוז

 ןעמ טָאה ןרָאפקעװַא רעייז ךָאנ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג PIN ןענעז סע

 טָאה לָאמַא .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ץעגרע ןענעז ,טרעהעג טשינ ייז ןופ רעמ

 גנילצולּפ רָאי 15 רעדָא 10 ךָאנ PT ONT רענעלַאפרַאפ NIN IN ,טריסַאּפ

 ,טדערעג םיא ןגעװ ןבָאה עלַא ,םשור א טכַאמעג ,לטעטש ןיא ןזיוואב

 .ןדנווושרַאפ רעדיוו רע זיא ךָאנרעד

 גָאר ןיא טניווועג ,שרעה-ןורהא ןעמַאנ ןטימ דיי ַא לטעטש זיא ןעוועג

 ףתוש ַא טימ ,קינָאה wn טלדנַאהעג טָאה ,רענטסַאק לסָאי רעביאנגעק

 ןרָאפקעװַא רעמוז טעפש ןגעלפ עדייב .בלעוועג-ןזייא םענופ ,לקעי ןויצ-ןב

 ןכָאװ עכעלטע ףיוא קעװַא ןענעז ייז .רעסעפ עקידייל טימ לופ רופ א ףיוא

 םעד TID לייט ַא .קינָאה טפיוקעגנייא ןבָאה TN .טנגעג ַא PR ץעגרע

 .דעמ PR טלדנַאוורַאפ יירעיורב רעוואלסינאטס רעד ןיא ייז ןבָאה קינָאה

ONTןבָאה ןדיי רעװָאטַאינזָאר ןכלעוו טימ ,דעמ רעד זיא  PTטרוכישעגנָא  

 .הרות תחמש
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 סָארג החמש
 הרדח

 PHN PR ןוז סבר םעד

 טגַאמרַאפ טּפָא ץנַאג ONT לטעטש רעזדנוא IX ,ןסייוו עלַא טשי

 הליהק עשידיי יד שטָאכ ,םינבר עסיורג תופוקת עסיוועג ןיא

 לָאז ; תורישע סיורג טימ טנכייצעגסיוא טשינ לָאמנייק Pr טָאה

 TT INA PR ןכלעוו ףיוא ,דָאזיּפע ןַא ןלייצרעד וצ ןייז טביולרעד רימ

 AND“ א טימ טַאהעג IND וצ לָאמנייא ןיוו PNR ANT PN TI ,ןפָארטעגנַא

 ַא זיא רע זַא ,רימ רע טלייצרעד םיא ייב קידנציז ,רעדיילק ןופ טנַאקיר
 טָאה רע .רפס קיטכיוו ַא ןעוועג רבחמ טָאה רעטָאפ ןייז ןוא בר ַא ןופ ןוז

 ןעמונעגסיורָא רע ONT ,שיטפעקס לסיב א ןיב PN IN ,טקרעמַאב אמתסמ

 ןעמַאנ ןרעטניה ןענַאטשעג זיא ןעניוטש ןסיורג ןיימ וצ ןוא רפס ַא קנַאש ןופ

 עסיורג ַא ןעוועג רימ IND זיא ONT ."בוטאינזָאר PPT ד'בבא,, :רבחמ ןופ

 רימ רפס PT ןוא בר םענופ ןעמַאג רעד זיא רעדייל רעבַא ,גנובעלרעביא

OWNןורכז ןופ . 

 קנאלב םהרבא 'ר ברה

 ןעוועג זיא רע .טבילַאב רעייז ןעוועג זיא קנַאלב םהרבא 'ר בר רעד

xןענעז טָאטש רעד ןופ םינינע עלַא סָאװ ,בר-סקלָאפ  ONןעגנַאגעגנָא  

 יובפיוא םעד טקידנעעג ONT רע OND ,ןעוועג זיא טסנידרַאפ רעטסערג ןייז

 ,ןרַאוועג רטפנ זיא רע TN .רַאי 30 ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,לוש רעד ןופ

ONTרָאנ ּווו ןוא ,תורבקה תיב ןפיוא להא ןַא טלעטשעגפיוא טָאטש יד םיא  

 .רשוי-ץילמ ַא ןייז לָאז רע ,ןטעב רבק ןייז וצ ןעגנַאגעג ןעמ זיא הרצ א
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 םידמלמ ענייונ

 .ווַאטַאיגזאר ןיא ןעוועג טלָאמעד ןענעז םידמלמ-יקדרד ייר

 יד ןוא רעצעלפ-ליפש עסיורג ןעוועג ןענעז ייז ןופ ייווצ ייב

 עגנַאל ןעגנערברַאפ וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה רעדניק

 -רעל םוצ ןפורעגניירַא ייז ONT ןעמ TN .טפול רעשירפ רעד ףיוא ןהעש

 זיא םידמלמ יד ןופ רענייא .קידעבעל ןוא רעטנומ ןעוועג ייז ןענעז ,ןענ

 ןוא תיב-ףלא ןענרעל רעדניק יד טימ ןביוהעגנָא טָאה רע .דוד 'ר זעוועג

 -ףסוי 'ר ןסייהעג טָאה דמלמ רעטייווצ רעד .שמוח ןוא ירבע ךָאנרעד

 עכלעוו טימ ,רעדניק טרעדנוה ךרע ןַא טנרעלעג ןבָאה רדח ןייז ןיא .םהרבא

 ןעוו ,ןרָאװעג DN זיא רעווש WA .עינַאווערַאה ערעווש ַא טַאהעג ONT רע

 טַאהעג טשינ PON ןבילבעג זיא רע PX ןברָאטשעג זיא ,ידַארפ ,בייוו ןייז

 עסיוועג א .ןסע וצ סעפע ןעגנַאלרעד ,ןכָאקּפָא סעפע םיא לָאז סע רעוו

 ONT ןעמוקעג זיא סע זיב ,רעטלפייווצרַאפ ַא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא טייצ

 א PR טלדנַאווראפ ON יבגל pr טָאה ONT ,הפירש רעד ym קילגמוא

 .ןגיילוצקעווַא PRP םעד ווו טַאהעג טשינ ביוהנָא PR עקַאט טָאה רע .קילג

 ןענַאטשעג זיא סע ןכלעוו PIN ,ץַאלּפ םעד טפיוקרַאפ ONT רע ןעוו רעבָא

prבוטש , ONTעקזייה ַא טיובעגפיוא ,ץַאלּפ ןרענעלק ַא טפיוקעגפַא רע  

 .טלעג ןבילבעג ON זיא סע ןוא בלעוועג א טימ

PT ONT OW Iרע ,ןבעל יינ א ןביוהעגנָא טציא  ONTַאּפשמורַא - 

 ןעמ טאה ןכיגניא ןוא עלעקעטש ןייש א טימ ,רעטצופעגסיוא ןַא טריצ

 ןעוועג זיא רעטכָאט סנעמעוו ,דָאב JID רעטכַאּפ ןטימ ךודיש ַא טדערעג םיא

 טָאה רָאי םוצ ןוא טַאהעג הנותח ןבָאה ייז .לדיימ טנעגילעטניא ןוא ןייש ַא

 רעקיאעפ רענעברָאטשרַאפ גנַאל טשינ רעד זיא ONT .ןוז א ןריובעג םיא יז

 .רעשעלרעייפ יד ןופ ןַאטיּפַאק רעד ןעוועג ךיוא זיא רע I ,הרדח PR רחוס

 עטַאט PT ןכלעוו קנַאדַא ,רעייפ OW ןגיוצעג ON טָאה סע IN ,סיוא טזייוו

 .ןרָאװעג ןפלָאהעג זיא

 .רענרעדָאמ רעמ סלַא ןעגנַאגעגנָא זיא ,אבא 'ר ,דמלמ רעטירד רעד

 ONT ןעגנַאהַאב רע טַאה שמוח ןענרעל ןבױהעגנַא ON ייב טָאה ןעמ זעוו

Sarטריפעג ןוא ךעלרעגייז ענעכָארבעצ סקעז טימ  Mawהרות ןתח ַא יוו  

 טעליפשעגוצ א טימ ךיוא ייז ןופ רענייא .םירבח עלַא טימ ןעמַאזוצ

 ןעוועג רעגערפ רעד זיא רימ ייב ."רעגערפ רעד; ןעוועג זיא ,לרעגייז

 בוט-לזמ תבש ןכָאנ .עקיסקעמ ןיא טנייה טניווו רעכלעוו ,שירפ לדוד

 "1 טנייה טייג AITO עכלעוו,, :גָאלַאיד רעקידנגלַאפ ןביוהעגנַא Pr טָאה
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 טרָאפ PII PT ייב ?ןעד סָאװ, ."הרדס PP טשינ טייג PII זיימ ייב,

 טנרעל הרדס עכלעוו,, ."הרדס ַא ןעמ טנרעל ןיבר ןיימ ייב ,ןיינ,, "? הרדס א
 ."ןפורעג טָאה רע, "?ארקיו שטייט סָאװ, ."ארקיו, "?ןיבר ןייד ייב ןעמ

 ןפורעג ONT טָאג ,ןיינ, "? ןיירַא ליש PR שמש רעד ?ןפורעג UNA רעוו,

 "...ןהשמ וצ

 םייח 'ר ןופ רדח ןיא ,דמלמ-ארמג םוצ רעבירַא ךיא ןיב רעטעּפש
 .ןטנָאזירָאה ערעטיירב טנפעעג TWP ןרַאפ Pr TANT OX ייב .קַאווטול ןועמש

 רעייז ןעמונעג ףורַאב ןייז טָאה רע .שידיי ןביירש טנרעלעג ךיוא טָאה רע
 ,טָאטש PR רעקיצנייא רעד ,ליכשמ א ןעוועג PIN רע זיא וצרעד .טסנרע

 .גנוטייצ עשיאערבעה א טרינָאבַא ONT סָאװ

 ,"הפצמה, םעד רדח PR טכַארבעג רעגערטווירב רעד טָאה קיטנוז ןדעי
 טנעמַאמ רעכעלרעייפ א ןעוועג זיא ONT .עקָארק PN ןענישרעד זיא סָאװ
 YX“ ןסירעגרעביא שיטַאמָאטיוא זיא ןענרעל ONT TN ןועמש םייח 'ר ייב

 גנוטייצ רעד ןיא קילב א טּפַאכעג טָאה יבר רעד .העש רעבלַאה א ףיוא ןרָאװ
 טרעטשעג טשינ .ץרא-ךרד סיורג טימ ןגיוצאב וצרעד ךיז ןבָאה רימ ןוא

 סעיינ עכעלטע טלייצרעד יבר רעד זדנוא טָאה ןענעיילכרוד ןכָאנ .ור יד =
 .טרזחעגרעביא םייהרעדניא סע ןבָאה רימ ןוא גנוטייצ רעד ןופ

 טלייצרעד זדנוא יבר רעד ONT גנוטייצ יד ןקוקכרוד םייב לָאמנייא

 טכעלטנפערַאפ JIN ענילָאד PN טבעלעג ONT ONT ,ףָאזָאליפ ןסיורג ַא ןגעוו

 ןברָאטשעג זיא רע .ןיבור המלש ר"ד ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .םירפס ךס ַא

TN80 ןופ רעטלע  WWןוא  PTIרעט-25  WoL?זיא  DRהפצמה, " 

 .ענילַאד ןיא רבח א סניבור ר"ד ןופ לקיטרַא ןַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 -100 םעד טימ שינעגעגַאב
 וװָאטַאינזָאר ןופ דיי ןקירָאי

 PV PR טפעשעג ַא טַאהעג ןַאד ANT PR ןוא ?IW 35 ייברַאפ ןענעז סע

 DN .עמאד YOON IN ןעוועג ךיוא זיא םינוק עליבַאטס עניימ ןשיווצ ּווו
 בָאה םורַא רָאי ַא ןיא ןוא טנגעזעג רימ טימ ךיז יז טָאה גָאט ןסיוועג ַא

PNיז .ןעזרעד רעדיוו יז  ONTטלעטשעגרַאפ רימ  PNרעטָאפ , “bX IN 

 ךיז טָאה סעומש רעזדנוא ןופ ביוהנָא ןיא .דיי רענעפמורשעגנייא רעקשטיט

 ןייז טגָאזעג רימ ONT רע יוו ךיילג .ענילָאד ןופ זיא רע IN ,ןזיוועגסיורַא

 ןיא קירוצ רָאי 35 טימ ןגַארטעגרעבירַא קנַאדעג ןיא ךיז ךיא בָאה ,ןעמָאנ

 המלש ר"ד טימ השעמ רעד ןיא טנָאמרעד PT ןוא ןועמש-םייח 'ר ייב רדח

 DN“ רימ PR PT ONT ONT ,עיצַאיצָאסַא יד קידריווקרעמ זיא סע .ןיבור

 15 טימ ONAN טשינ PN טָאה ,OM :טגערפעג ON ANT PNR ןוא ןפורעג

WwWןבירשעג קירוצ  TWלקיטרַא  PR3 ןיבור המלש ר"ד ןגעוו "הפצמה,  

 -נסיוא לקיטרַא ONT ןריטיצ וצ ןביוהעגנָא רע טָאה רעפטנע IN טָאטשנָא
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 טגעלפ PR רבחמ רעד סע זיא רע IN ,ןזיוועגסיורַא PT ONT סע .קינייוו

 .קירוצ IN 50 WD ןעוועג PN ONT רעבָא ,ווָאטַאינזַאר PP ןעמוק

 רע .סָארג ךלמילא טנעקעג טָאה רע יצ טגערפעג ןַאד םיא בָאה ךיא

 טייוו רעד .PR TINNY קילב ןטימ ,רעטכַארטרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג זיא

 ."ןביירש טנרעלעג ,DN ANT PRIN :טגָאזעג לוק טכַארטרַאפ ַא טימ ןוא

 ןופ לקינייא IN PA PRIN ,טלעטשעגרָאפ ON IND ךיז ANT PNR זעוו

 רימ PR טקוקעגנייא ךיז קידנגייווש עלייוו א רע ONT ,סָארג ךלמילא

INT TNתוכלמבו םשב ,"ונייחהש, ַא טכַאמעג . 

 INT ןיוש זיא רעכלעוו ,ןטַאט OW ןרָאפעג PN PI גָאט םענעי ןיא

 באה INT .טנעגעגַאב ANA PN ןעמעוו טלייצרעד ON ANA ןוא ןקז א ןעוועג

 ןיימ DD טַאהעג הנותח טָאה רע IN ,ןטַאט PM TD טסּוװרעד PT ךיא

 תבש טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה OND TR PR רעטסעווש א סנדייזרעטלע

 .טג א וצ ןעגנַאגרעד זיא סע PR שומיש"תיב PR לטערַאגיס א ןרעכיור
 ןעוועג טלַא ןיוש רע זיא טנגעגַאב םיא בָאה ךיא סָאװ ,גָאט םעד ןיא
 .רָאי 100 רעביא

 - לדיימ ?WT רעװָאטַאינזָאר
 ףַאשיביכרַא ןשינַאקילגנַא ןופ יורפ

PNלָאמ , PI PN TWNןעגנַאגעגסיורַא  TDיד ןענעז לושסקלָאפ רעד  

 ,דרָאב רעסייוו רעגנַאל א טימ רעכיוה ַא ןַאמ ןטלַא ןַא ןפָאלעגכָאנ רעדניק

 ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה רעד ןיא ,םישובלמ ענעסירעגּפָא ןיא ןָאטעגנָא

 -עפש "? רעטכעט עניימ ןענעז ,wy :ךיז וצ טלמרומעג טָאה ןוא ןקעטש ַא

ANA ayyטסּווורעד ךיז ךיא , INערעווש ַא טבעלעגרעביא טָאה רע  “NID 

 עטיירב א טריפעג ,טפעשעג-האובת א וָאטַאינזָאר PN טַאהעג ,עידעג

owםיא ייב ןייטשנייא רע טגעלפ ,יבר ַא ןעמוקעג זיא'ס ןעוו . ONT 
 סע ןעוו TAN .רעטכעט ענייש ייווצ ךָאנ טַאהעג ,ןוז א טכַאמעג הנותח

 טָאה ,תורוחס עבלעז יד טימ ,תונכש pr בלעוועג ַא INI טנפעעג ךיז טָאה
prעווש ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא סע .ץנערוקנָאק ענעסיברַאפ ַא ןביוהעגנָא - 

 ענייז .לטעטש ןופ קעװַא רע זיא טיוט סבייוו ןכָאנ ןוא עידעגַארט רער
 ןוא גרעבמעל PR ןרָאפעג ןענעז ,ןכוז ןעמונעג ON ןבָאה רעטכעט ייווצ

 ןענעז ייז ּווו ,טסּוװעג VWI טָאה רענייק .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש
 ךיז ONT דיי רעד ?TIN ON קיצנַאווצ ייברַאפ ןענעז סע .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ

 טיירדעגמורַא ,רעדניק ענייז ןכוז ןעמונעג ןוא לטעטש ןיא ןזיוואב רעדיוו

 ווו,, : טגערפעג רעייגייברַאפ PIV PN רעקיניזנַאװ א ןסַאג יד רעביא ךיז
 "? רעטכעט עניימ ןענעז

 יד טרעטנענרעד PT ONT סע זעוו ,רָאי 35 ייברַאפ ןענעז רעדיוו

 -ירעמַא רעגנוי ַא ןזיוואב ךיז טָאה ווָאטַאינזָאר ןיא .המחלמ-טלעוו עטייווצ

 ןעוועג זיא ONT .החפשמ ןייז ףיוא טגערפעג Pr טָאה רעכלעוו ,רענַאק
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 זַא ,טלייצרעד טָאה רע .רעטכעט ענעריולרַאּפ ייווצ יד ןופ רענייא ןופ ןוז ַא

 ךיוא ONT ןוא ןָאטסָאב PR ףָאשיביכרַא רענַאקילגנַא I זיא רעטַאפ ןייז

 ןעגנַאגרעד ייז וצ זיא סע ןעוו .קרעוו עשיגָאלָאעט עכעלטע ןבעגעגסיורַא

 ןייז טָאה ,עּפָארײא PR ןדיי יד טָארד ONT ,רַאפעג רעד ןגעוו העידי יד

 BS" ןוא ווָאטַאינזָאר ןייק ןרָאפ ךיילג לָאז רע ,ןטעבעג ON רעטומ עטלַא

 .החפשמ PT ןוא רעדורב PR ןעוועטַאר

 ,רעטסעווש א ךיוא טָאה רעטומ ןייז זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה רע

 רַאפ ךודיש ַא טציא טכוז יז NN טַאקָאװדַא רעטמירַאב ַא זיא ןַאמ סנעמעוו

 רעטייווצ רעד ךָאנ .וָאטַאינזָאר ןופ רוחב ןשידיי א טימ רעטכַאט ריא

 ןופ .ייז ןגעוו תועידי םוש ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא המחלמ-טלעוו

 ?JAY ןבילבעג טשינ רענייק זיא OWING PR החפשמ רעד

 טנַאלַאט רענעריולרַאפ א

ponעטַאט  ONTעשטיא ןוא המלש ,יכדרמ :רעדירב יירד ךָאנ טַאהעג . 

 ןעגנַאגעג טשינ זיא רע ,קרַאטש שיזיפ ,גנוי רעדליוו ַא ןעוועג זיא עשטיא

 ,טעטירַאטיוא DW PP טנעקרענָא טשינ ,רדח PR טשינ ןוא לוש ןיא טשינ

 .שיפ טּפַאכעג ,ןביוט טעװעדָאהעג ,דלַאװ ןיא טגנערברַאפ געט עצנַאג

pnזיא רע ןעוו .רבח ןטסטנעָאנ ןייז רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה  VENןרָאװעג  

 טצעזעגקעווַא PT ONT רע ,ןעמוקעגרָאפ סעפע ON PR זיא רָאי ףלעווצ

 טגעלפ רע .טפעה ַא PR ןביירשניירַא סעפע ןביוהעגנָא ןוא שיט םייב

 .טכַאנ רעד ןיא טעפש זיב ןביירש

 עשידיי ַא טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא ON זיא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ

 ילַאװעג ַא ON ףיוא טכַאמעג ONT ONT .ךוב שילגנע IN ןופ גנוצעזרעביא

 -טימ ַא ןרָאװעג זיא רע .ןענעייל םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .קורדנייא ןקיד

 Pw רע ?ONT TN עכעלטע ךָאנ .קעטָאילביב רעגרעבמעל א ןיא דילג

 DN רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ רעכיב רועיש א ןָא טנעיילעגכרוד טַאהעג

 IND ONT“ רע עכלעוו ,ןלעווָאנ ןוא ןענַאמָאר ןביירש ןביוהעגנָא PON טָאה

 ,טַאלבגַאט רעגרעבמעל א pr טכעלטנפע

INקעװַא רע זיא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיוא זיא'ס  

 טריזיליבָאמ זיא רע ּוװ PN ןייק ןגָאלשרעד ךיז טָאה ןוא ווָאטַאינזָאר ןופ

 -עגנָא רע ONT לָאטיּפש PN .טעדנּוװרַאפ ןרָאװעג ,טנָארפ ןפיוא ןרָאװעג

 רע זיא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ רעבָא ,ךיק-לָאטיּפש רעד ןיא ןפלעה ןביוה

 יד זַא ,רָאלק זיא סע .ןברָאטשעג ןוא עירעטנעזיד PIN ןרָאװעג קנַארק

 ,טנַאלַאט ןסיורג א ןריולרַאפ טיוט PT טימ ONT רוטַארעטיל עשידיי
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 ציװַארַאה ןויצ-ןב

 הליפת יתב

 שמש רעקידנרעיודגנַאל .לכלוש ןיילק א ייברעד ,לוש עסיורג <

 ןבַאה לוש PR ,קינרַאב הדוהי ךַאנרעד wad השמ ןעוועג זיא

 .ץנעגילעטניא יד PR "ןדיי ענייש,, ענעפורעגיוזַא יד טנוואדעג

pxתוכאלמ-ילעב יד טנוואדעג ןבָאה לכלוש . 

 ןרָאװעג טיובעג ,שרדמה-תיב סיורג ַא ןעוועג זיא לוש רעד רעביאנגעק

PNיד  JIN?טכיזפיוא רעד רעטנוא 1902/5  TDטנוואדעג .רעלדניווש לאומש  

 ןועוועג זיא יאבג רעד .םיתב-ילעב עשיטעטש יד שרדמה:תיב ןיא ןבָאה

 .בלאווש סחנפ -- שמש רעד .לָארג םהרבא

 PVP רעטרעיומעג WOM רעד ןעוועג זיא הביבס רעבלעז רעד ןיא

 PON עשיטעטש יד טנוװַאדעג TINA סע ּווו

 ONT ןפאשטכער שרעה סָאװ ,לזיילק ַא ןעוועג זיא סֶאג-לצרעה ףיוא

 .שרדמה-תיב ןפיוא קידנרעוו זגורב ,טנדרַאעגנייא

 טנוואדעג ןבָאה'ס ּווו ,שרדמה-תיב ַא ןעוועג זיא "ףרַאד ןטלַא ןפיוא ,

 .רעלדירפ שיבייל ןעוועג זיא יאבג .הביבס רענעי ןופ ןדיי יד

 ,לכלוש ַא ןעוועג זיא ,זיוה PR רערעל עביוט ייב ,טַאטש רעד רעטנוא

VINA TINA anהביבס רעד ןופ ןדיי יד . 

 MPA יד ,דָאב-ץיווש א ןזעוועג זיא תוליפת-יתב יד ןופ טייוו טשינ

 ערעדנַא TD ווָאטַאינזָאר PPR ענעמוקעג ,טיילעמערַא ּווו ,שדקה N ןוא

 .ןקיטכענ טנעקעג ןבָאה ,רעטרע

PRאב וצ ידכ ,טכיל שירטקעלע טנדרָאעגנייא להק טָאה 1936 רָאי - 

 טפיוקעג טָאה ןעמ .זיולק םעד ןוא שרדמה-תיב סָאד ,לוש עסיורג יד ןטכייל

 רעד ייב .טנוואדעג ONT ןעמ תעשב טעברַאעג ONT ONT ,רָאטָאמ-לזיד ַא

 .ןועוועג ןטכיולַאב PIN INA ONT זיא טייהנגעלעג
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PNןעוועג טשינ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד וצ זיב זיא ווָאטַאינזַאר  

popטימ טכירעגפיוא זדנוא ןבָאה רעיירפַאב עשיסור יד .טכיל שירטקעלע  

 רעד PN ןרַאוועג טנדרַאעגנייא זיא עיצנַאטסָארקעלע יד .טכיל שירטקעלע

 םענופ רעסַאוו ONT OND ,עניברוט NR ןעוועג זיא סע ּווו ,לימ רעשיטעטש

 -רַאפ לימ יד זיא םורַא ױזַא .לימ רעד ןופ רעדער יד ןבירטעג טָאה ךייט

 .רעמוז רַאנ טעברַאעג ONT OND ,עיצנַאטסָארטקלע ןַא ןיא ןרַאוועג טלדנַאוו

 .ןעוועג טשינ טכיל PP זיא ,ןרירפרַאפ I ןביוהעגנַא טָאה ךייט רעד ןעוו

 'ר ,בר רעד טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב

 עלַא ןופ .לוש רעסיורג רעד ןיא דומע ןרַאפ טנווַאדעג WIEN םחנמ ףסוי

 .ןעגניז PR ןענעווַאד בר םעד ןרעה ןפָאלעג ןעמ זיא תוליפת-יתב

 לאומש ,רעלזייה לצעג ןבואר ,ןפַאשכער שרעה ,ןאמכַאה בקעי

 דוד 'ר ,ןַאמרעגנוי המלש ,רעבעוו הילדג ,(לזיילק סנפַאשטכער) םואבסונ

 .גרעברעיוז עשטמהרבא ןוא רעלדניווש לאומש ,סאלג

 : םיטחוש

 ןוא ןאמכַאה בקעי 'ר ,עדייז 'ר ןוז ןייז ,רעזייוו השמ 'ר ,זַאלג דוד 'ר

 .טאר דוד 'ר

 ןעקנעדעג רימ

 םישודקה רעיב הבצמה יולג תעב

 .םישודקה רעי PR הבצמ יד ןליהטנַא םייב טײלסדנַאל רעװָאטַאינזָאר עפורג ַא

 ןרעטש יכדרמ TID ןעמונעגפיוא
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 ןאמסַארטש יכדרמ

 םיא ןעמ טָאה ןפורעג ,ןַאמסַארטש יכדרמ :החפשמה שאר רע

 OPN ןכיוה טשינ ND ןַאמ רעטיובעג שיטעלטַא ןַא .ןולַאיטאמ
PNרעייגספרַאד ַא ןעוועג ,ןרָאי רע-40 יד  PIN PNטלדנַאהעגוצ , 

 עקימורַא יד TD TIN ווָאטַאינזָאר ןופ םייוג יד .טנידרַאפ רע טָאה הסנרפ ףיוא

 ןגעלפ םייוג ערוכיש WN .טרעטיצעג md סנולאיטאמ INP ןבָאה רעפרעד

 -אב טנָאקעג טשינ ייז ONT ןעמ ןוא ,קנעש ןשידיי NR PR ןעוועדליוועצ ךיז

 יד DONT עלַאיטָאמ ןוא .ףליה ןטעב ,ןלַאיטָאמ וצ ןפָאלעג ןעמ זיא ,ןקיאור

 ,תופירש ייב ךיוא .ןטסיופ ענייז טימ טקיאורַאב םירוכיש עטיוועדליוועצ

ONDןעוועג ןענעז  YOONןעגנוניישרעד  PRןולַאיטָאמ טגעלפ ,ווָאטַאינזָאר  

 .ןעוועג ךעלגעמ זיא'ס סָאוו ,ןעװעטַאר ןפלעה וצ ידכ ,עטשרע יד ןופ ןייז

 .טיונ א ןיא ןפלָאהעג ןרעג טָאה עלַאיטָאמ

PTעטסָאבעלַאב עקיאור א ,הקבר ,בייוו , PT UNAןטימ ןעמונרַאפ  

 -ןב ןוא לחר ,רתסא ,ישענ :ךעלדיימ יירד ,רעדניק ריפ ערעייז ןעיצרעד

 -טכער רעביאנגעקַא ,סַאג-לצרה רעד ףיוא ייז JANA טניווועג .םהרבא : דיחי

 ףיוא טניווועג רימ ןבָאה ,הפירש ַא ךָאנ ,טייצ עסיוועג x .לזיילק סנפַאש

 ,עקיאור ןעוועג ןענעז ערעייז רעדניק יד .סנַאמסַארטש יד ייב טלעג-הריד

 .ענעגיוצרעד-טוג

PXןבָאה סעדרָאה-רעלטיה יד זעוו ,1941  PTטרעטנענרעד  ISרעזדנוא  

 ןבָאה רימ .קינַאּפ סיורג ןיא ןפיולטנַא ןביוהעגנָא ןדיי ןבָאה ,לטעטש

 ךיז ןבָאה ייז .ןרָאפ ןעמַאזוצ זדנוא טימ ןלָאז סנַאמסַארטש יד זַא טלָאוועג

 דיחי-ןב רעייז ןזָאל IX טיירג ןעוועג ןענעז רעבָא ,טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק

 ,דימת ףיוא טדיישעצ PT רימ TART יוזא .זדנוא טימ ןרָאפטימ עשטמהרבא

 .ןרָאפעגטימ זדנוא טימ זיא עשטמהרבא זיולב

 זדנוא זיא ןענַאלּפָארעַא עשטייד PP גנורידרַאבמָאב רעטפא רעד רעטנוא

 -רבא ןוא ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא'ס ּוװ ,ןפיולעצ וצ PT ןעמוקעגסיוא טפָא

 םיא ןבָאה רימ .ןרָאװעג ןדנווושרַאפ לָאמנייא זדנוא זיא ןַאמסַארטש עשטמה

 PP ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ױזַא .ןעניפעג טנעקעג טשינ PX טכוזעג גנַאל

 .ןעשטמהרבא ןָא דנַאלסור

 .ןעמוקעגמוא ןענעז לחר ןוא רתסא ,ישענ ,הקבר ,יכדרמ

 -קירוצ ןריסערעטניא ןביוהעגנָא רעדיוו PT PNR ANA ןעשטמהרבא ןגעוו

 דור רעד .1945 ?AW ןיא ,וָאטַאינזָאר PP רעטילימ ןשיסור ןופ קידנעמוק

 ָאלָאמַאס ןעמָאנ ןטימ (םָאקנעיָאװ) טנַאדנעמָאק רעשירעטילימ רעשיס

 : טלייצרעד סעדנעגלָאפ רימ טָאה

 -יליבָאמ 1942 PR דנַאלסור PNR זיא ןַאמסַארטש שטיװָאקרַאמ םהרבא;

 זיא רע .גנולייטפָא רעשיקַאזָאק ַא וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ,ןרָאװעג טריז
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 "נא ,טנַאשזרעס OPN טריסנַאװַא .גנולייטפָא ןייז PR טבילַאב רעייז ןעוועג

 .גנולייטפָא ןייז ןופ ןטכַאלש עלַא ןיא ןעמונעגלייט

 ,גרעבסגינעק ייב ןטכַאלש יד ןיא ,ןלַאפעג רע זיא 1945 יאמ ןיא

 ןופ רעדרעמ יד ןיא המקנ קידנעמענ ,הלפמ סרעלטיה רַאפ געט עטלייצעג

Prרעטומ ,רעטָאפ  TNןבעגעגקעװַא ןיילַא רע טָאה רעטסעווש  PTגנוי  

 ".קנעדנָא PT דובכ .ןבעל

 זיא רע יוו UN .ןדרָא ןכיוה ַא טימ ןרָאװעג טנכייצעגסיוא זיא רע

 SP" ןשירעטילימ DW ןעוועג טקישעגרעבירַא ןדרַא רעד זיא ןעמוקעגמוא

 החפשמ PT ןופ רעצימע זיא רשפא ,ןכוזוצכָאנ ,ווָאטַאינזָאר PN טנַאדנעמ

 -טיילגַאב יד ןוא ןדרָא םעד ןבעגרעביא בורק םעד ןעמ לָאז .ןבילבעג ןבעל

 .ןטנעמוקַאד

 קידנלעטשרָאפ ,שטנעמ N ןדלָאמעג Pr טָאה טנַאדנעמָאק-טָאטש םייב

 ןדרָא םעד ןעמוקַאב ONT דע .ןַאמסַארטש עילימַאפ רעד ןופ בורק ַא סלַא ךיז

 רעוו ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טשינ זיא רימ .ןטנעמוקָאד עקירעהעג יד ןוא

 .ןעוועג זיא סָאד

 .רכז ןייק קידנזָאלרעביא טשינ ,החפשמ ַא ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא יוזא

 (םוטגניא) טריוו לאומש 'ר

 DN רחוס-המהב א ןעוועג רע זיא טנגוי רעד ןיא זַא ,טלייצרעד ןעמ

 חילצמ קרַאטש ןוא טפיוקרַאפ ןוא טפיוקעג ,ןדירַאי יד ףיוא ךיז טיירדעג

 יד טדערעג םיא ןעמ טָאה .לכש ןגולק ןוא טייקכעלרע ןייז קנַאד ַא ,ןעוועג

 .םיכודיש עטסעב

 ןוא ןעיילק ןוא לעמ ןופ טפעשעג א טַאהעג רע טָאה הנותח רעד ךָאנ

 סיורג טימ ןוז א ןוא רעטכעט ןביז טימ טשטנעבעג םיא טָאה טָאג ןוא ןעמאז

 ,םימכח ידימלת םינתח רָאנ רעטכעט ענייז רַאפ טכוזעג רע טָאה .תורישע

 םימכח-ידימלת סמעדייא טקישעגוצ ,ןפלָאהעג עקַאט םיא טָאה טָאג ןוא

 :ןגָאז דימת טגעלפ רע .סנייא-סנייא

 , Pr ryסָאװ -- ףליה סטָאג -- אימשד אתעיס ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד זיי 

 רעבָא ,עטכעלש יצ עטוג יצ ,ייז ןענעז ןענעז  Iרָאנ ןעמ ףרַאד רעטכעט

 -ייא ןפיוק ןלייווסיוא ךיז וטסנעק ןַאד ,טלעג טימ ענעשעק עסיורג ַא ןבָאה

 ."טסליוו וד עכלעוו סמעד

 יד טפיוקעג ןוא טלָאצעג ,טלעג ןייק טגרַאקעג טשינ עקַאט רע טָאה

 זיא סמעדייא PIN רעטכעט יד TD .רעטכעט ענייז IND סמעדייַא עטסעב

 ,ךעלקינייא ןוא רעדניק טימ עילימַאפ עטגייווצרַאפ רָאג ַא ןסקַאוועגסיוא

 ןופ ןעוועג זיא קניר ןבלַאה ַא ןוא קרַאמ ןיא טצעזַאב עלַא ךיז ןבָאה עכלעוו

 .ךעלקינייא ןוא סמעדייא ענייז
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 תחנ ךעלקינייא ענייז ייב ךיוא ןעז וצ ןעוועג הכוז טָאה טריוו לאומש 'ר

 .םימכח ידימלת ןדיי טימ עלַא טכַאמעג הנותח ייז ןוא

 לטעטש ןצנַאג םנופ גנוטיילגַאב טימ ANd ַא וצ ןעוועג הכוז UNA רע

 ןענכערוצסיוא ןגעוו דובכ ןייז בילוצ יאדכ זיא .ןטייצ רעלטיה יד ןיא ןיוש

 : ןעמענ ערעייז ייב סמעדייא ענייז

 טריוו לאומש 'ר

 -בא 'ר ,ןירעפלַאה ןמלק 'ר ,לגיפש ןימינב 'ר :ןרעטש ןועמש ףסוי 'ר

 ןויצ-ןב 'ר ,סייוו שירעב-בד 'ר ,ילבנראק לארשי 'ר ,גרעברעיוז עיצמר

 .ןוז רעקיצנייא ןייז ןוא דלעפסַארטש

 יד ןופ ןַאמנגנוי ןדעי רעביא ןלעטשוצּפָא Pr ןעוועג יאדכ טלָאװ סע

 דימלת ַא ,ךיז רַאפ טלעוו ַא ןעוועג PNT ןופ רעדעי .עטנכערעגסיוא-ןביוא

 NIN PR טשינ ןענעק רימ רעבָא ,הרוחס טימ הרות ,ןקסע ןַא ,רחוס ַא ,םכח

 .רעדנוזַאב ןדעי רעביא ןלעטשפא ךיז ץַאלּפ ןטצינערגַאב

 בָאה'כ ? "םוטגניא, ןעמָאנוצ םעד טימ ןפורעג ON ןעמ טָאה סָאוורַאפ

prא ייב טגערפעגכָאנ  JOרעוװָאטַאינזָאר  TNרענייק טעמכ  YW] ONT 

 WOON ןַא ףיוא ןפָארטעגנָא PT בָאה ךיא Pa ,ןרעלקפיוא ONT רימ טנעקעג
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 ךלמ TID לקינייא ,סָארג 'ה ,הרדח PR טציא טניווו רעכלעוו ,רעניווונייא

 :השעמ יד טלייצרעד רימ טָאה רע .סָארג

 -נוזַאב ,ץל רעסיורג ַא ןוא וקלחב חמש ַא ןוא ריבג ַא ,טריוו לאומש 'ר

 ,הרות תחמש םישעמ ענייז טימ לטעטש PR ןרָאוועג טנַאקַאב רע זיא סרעד

 PR טנגוי יד ,םלוע םעד ןייז וצ חמשמ יבא ,טרעקעג ןטלעוו טָאה רע ןעוו

 ,ןלוש ןוא ךעלזיילק עלַא ןופ רעדניק ןעמענפיונוצ טגעלפ רע .ךעלרעדניק

 ןַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ ,שירַאנ ייז טימ ןכַאמ ךיז ןוא ךעלרעקוצ ייז ןלייט

 ןציפש יד ןוא עציפיז ענעדייז ןייז ןעמונעג .טושפ ץנַאג ? ױזַא יוו .ריציפָא

 טיירב ןוא ןעייווצ ףווא דרָאב עיורג יד ןעמונעצ ,לטרַאג ןיא טקעטשעגניירַא

 יז טגיילעגפיורַא TN עטעּפָאל PR ערעצָאק NR ןעמונעג ןוא טלייטעצ ייז

 ךָאנ ,ףָאה, :רעדניק יד עדנַאמָאק ַא ןבעגעג PN לסקַא ןפיוא רעוועג א יוו

 יד TIN ןסַאג יד רעביא עטעּפָאל PX ערעצָאק רעד טימ טנַאּפשעג "!רימ

 ,ןלָאפעג רעייז םיא זיא ONT .רעטכעלעג ןוא ןעיירשעג טימ ON WI רעדניק

 ,סקניל ,סטכער, : ריציפָא רעתמא PN ,ןלעפַאב ןבעג וצ ןביוהעגנָא רע טָאה

 TN ,ןַאמ רעטלַא ןַא .ןושל ןשיכיירטסע ןפיוא ,"םוא, קידנבעגוצ ",סטכער =

 זיא ON TIN ,"םוטדגניא, PIN "םוא-סקניל, יד סיורא ON ייב זיא ,ןייצ

 סלַא טנעקעג טשינ םיא טָאה רענייק ."םוטגניא; ןעמָאנ רעד ןבילבעג םיא

 .םוטגניא לאומש רָאנ .טריוו לאומש

 רעלעק ןימינב
 ןעמ ONT סָאווראפ ."ַאנירַאטַאק,, ןעמָאנוצ ןטנַאקַאב ַא טימ דיי ַא ךָאנ

MIN ONסָארג החמש 'ר רעטייוו רימ טלייצרעד ?ןפורעג  PIPיד הרדח  

 : השעמ

 -שב ןענעוואד םייב עבט א טַאהעג טָאה ל'כורב 'ר ןופ ןוז רעד ,ןימינב

 טימ ןעיירשסיוא סעפע דימת רע טגעלפ "תרוטקה םוטיפ, ייב החנמ תע

 דימת, -- ןייז ךישממ ליטש ןוא -- "תרוטק הנריטקיו, :זַאטסקע סיורג

 ."הנירטק, ןבעגעג ןעמָאנוצ א רַאפרעד ."םכיתורודל 'ד ינפל

 לגיפש החפשמ יד

PNהביבס רעד  PIDערעסערג ןַארַאפ ןענעז ווָאטַאינזָאר  PRערענעלק  

 ,תוחפשמ עשידיי ןרָאי עגנַאל טניווועג ךיוא ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,רעפרעד

 ,תוחפשמ עמערָא PIN ןעוועג .ןטפאשטריוו ענעגייַא WM ,עטנדרַאעגנייא-טוג

 יד .ןלַאווק-הסנרפ ענעדישרַאפ PD הנויח רעייז ןגיוצעג קחודב ןבָאה סָאװ

 ןבָאה םיבוט-םימי יד .ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא טנרעלעג ןבָאה רעדניק

ONTבור  TT?טכַארברַאפ  PRךעלטעטש עטנָאנ יד . 

 ןעוועג בור יפ לע זיא רעניארקוא ןוא ןדיי יד ןופ ןבעלנעמַאזוצ סָאד

 ST ONT יוג רעד TV .דיי ןייז טַאהעג ךיז ONT יוג רעדעי .סכעלדירפ ַא
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 ןענופעג דימת ןוא דיי ןייז וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה ףליה ןיא טקיטיונעג

 .טייקטיירגספליה עשינכש-טוג םיא ייב

 וצ ןביוהעגנָא רעפרעד יד ןיא ןבָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 PIN“ ןעמָארטש IW ןביוהעגנָא ןבָאה סע .ןדיי IRD JOIN עכעלטנייפ ןזָאלב

 עשיפרָאד יד ןגעק סעיצַאטיגַא עשירעצעה טריפעג ןוא ןרָאטַאטיגַא עשיניאר

 עלַאנָאיצַאנ עשיניאַארקוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז רעפרעד יד ןיא .ןדיי

 עוויטַארעּפָאָאק ,סעמשטערק ןוא ךעלבלעוועג עשיניארקוא .ןוויטַארעּפָאָאק

 ייב ןטקודָארּפ עכעלטפַאשטריװדנַאל yor ןפוקוצפיוא ידכ ,ןלעטשפיוקפיוא

 ןזיירפ עקיליב וצ ןפיוקרַאפ וצ זעגנוווצעג ןעוועג ןענעז םייוג יד .םירעיופ יד

 ןבָאה ןדיי יד עכלעוו רַאפ ,ןטקודָארּפ עכילטפַאשטריװדנַאל ערעייז עלַא

 -סיורא רעפרעד יד ןיא ןדיי יד ןענעז ױזַא .ןזיירפ ערעכעה טלָאצעג רעירפ

 -שעג PT טָאה םזיטימעסיטנַא רעד .תוסנרפ ערעייז ןופ ןרַאוועג ןסיוטשעג

 .שיזיפ TN לעירעטַאמ טקרַאט

 .עילידיא עשיניארקוא-שידיי יד ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ױזַא

 -עדנופעגנייא ערעייז ןזָאלרַאפ וצ ןביוהעגנָא ןדיי ןבָאה הרירב-תילב

 רעייז ןריזינַאגרָא יינספיוא ןביוהעגנָא TN רעפרעד יד ןיא ןעמייה עטעוו

 .ךעלטעטש יד ןיא ןבעל

 -אב ןוא רעפרעד יד טזָאלרַאפ TANT סָאוו .תוחפשמ עשידיי יד ןשיווצ

 עטגייווצרַאפ ַא .לגיפש החפשמ יד ןעוועג זיא ,וָאטַאינזָאר PNR PT טצעז

 ןרָאי עכעלטימ יד ןיא ןַאמ ַא ,לגיפש ילא :החפשמה שאר רעד .החפשמ

 .םינכש עלַא ייב טבילַאב ןעוועג זיא ,רעטקַארַאכ ןטוג ַא טימ ,םַאזטעברַא

Prעטסָאבעלַאב עקיסיילפ ןוא עטוג א .היח יורפ , ONTןפלָאהעג ןרעג  

 .טיונ ַא ןיא ערעדנַא

 טַאהעג ןוא דלעפ לקיטש ןגייא ןא טעברַאַאב ,זיוה ןגייא ןַא ןיא טניווועג

 טָאה ONT ,םעד IX זיא ליּוװ זַא; :טגָאזעג TD ןבָאה ןטייצ ענעי PR .יק

 רע זיא ,ךלימ טיג סָאװ לַאטש ןיא ּוק א ןוא טעז רעד וצ לּפָאטרָאק ענעגייַא

 טרעהעג טָאה םיטַאבעלַאב עירָאגעטַאק רעד וצ ."רעגנוה ןופ טגרָאזרַאפ ןיוש

 ןפלָאהעג ,רעדניק טכַאמעג הנותח ןשיווצניא ןבָאה ייז .לגיפש החפשמ יד

 .תחנ טַאהעג ; ךעלקינייא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז'ס .ךיז ןענעדרַאוצנייא ייז

 עשיצַאנ, יד ןכָארבעגסיוא זיא טייהשטנעמ רעד ןופ קילגמוא םוצ רעבָא

 DR תומולח ענייש ןעגנונפָאה YOR וצ טכַאמעג ףוס א ONT סָאװ "הפיגמ

 .רענעלּפ

 .לגיפש החפשמ יד טשרעהַאב ןבָאה גנולפייווצרַאפ ןוא קערש ,ורמוא

 רעדניק ערעייז טימ ןעשעג זיא סע ONT ,טסיוועג טשינ ןבָאה ןרעטלע יד

PNיד ךרוד ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז "ןדוי-טסָא; יד ןעוו .דנַאלשטייד  

 ןבילבעג ןקעטש זָאלצוש ןענעז ןוא ןליופ PP קירוצ דנַאלשטייד ןופ סיצַאנ
 עכעלקילגמוא עזָאלצוש יד ןשיווצ ןענעז ,ןישנָאבז PNR ץענערג רעד ףיוא
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 רעטשרע רעד .רעדניק יירד ןוא יורפ ןייז טימ לגיפש השמ ןעוועג PIN ןדיי

 -רעד קידלושמוא זיא עכלעוו ,רעטכָאט סלגיפש השמ ןעוועג טרָאד זיא ןברק

 עקירעביא יד TD לרוג ןגעוו .עטַאמ-עטַאט ןופ TIN יד PR ןרָאװעג ןסָאש

 רימ זיא דנַאלשטייד PNR ןעוועג ןענעז סָאװ ,םינכש ערעזדנוא ןופ רעדניק

 .טסיווַאב טשינ

 PR טניווועג ןבָאה סָאװ ,ערעייז רעדניק יד ןוא לגיפש היח Tw ילא

 ,ָאטעג PN ַאנילָאד PP ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז ,ווָאטַאינזָאר

 קחצי :רעדניק ייווצ ןבעל ןבילבעג ןענעז החפשמ רעסיורג רעד ןופ

 PIN PP“ ןעוועג הלוע ,1933 PX דנאלשטייד טזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,לגיפש

 -עג סנטצעל טרָאד ןוא הפיח ןיא טניווועג ,טַאהעג הנותח טָאה ,לארשי

 WW PR ווָאטַאינזָאר ןופ לארשי pp ןעוועג הלוע :לגיפש הנח .ןברָאטש

 ַא ןבָאה PT טנדרָאעגנייא טוג ,שריה פיליפ טימ טַאהעג הנותח טָאה 1937

 .ןעמוקאב ליווו ייז לָאז .ךעלקינייא עניישדליב יירד ןוא רעטכָאט עטַארייהרַאפ

 ןַאמרעמיצ החפשמ יד
 ריאמ, ןעמָאנוצ ןטנַאקַאב ןטימ ,ןַאמרעמיצ ריאמ : החפשמה שאר רעד

 זיא ,עגייפ ישאס תב יצרימ ,בייוו ןייז ,ןמלַא ןַא ,רעטסוש ַא ךאפ TD ."עזָאק

 רעכעלרע ,רעליטש ַא ןעוועג זיא ןאמרעמיצ ריאמ .1933 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 -ידסלָאמַאד יד ןיא ןעוועג זיא גנירג טשינ ,רעדניק 5 ןופ רעטָאפ א .שטנעמ

 ףליה רעד טימ זיולב ,רעדניק 5 ןעיצרעד ןוא ןרענרעד וצ ןעגנוגנידַאב עק

 יד ןענעז INT DR .ןסיורד ןופ ףליה ow ןָא ,עװטַארד nx לרעמעה םענופ

 .ןרָאװעג ןגיוצרעד טוג רעדניק

 -יצ עלייק ןוא השמ ןופ ןוז ,ןַאמרעמיצ בייל-םוחנ ןַאמ ריא --- הרובד

 ריא ייב ייז ןבָאה טניווועג Sox עלענוז רעייז .ךַאפ ןופ רעדיינש ַא ,ןַאמרעמ

IRDרעלדירפ לאומש ייב טעברַאעג ,בייל ; רעזירפ א .לאקזחי-םהרבא ;  

 .לקנעי PN הקבר-היח ; טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ןיא

 ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןסקַאוועגרעטנוא ןענעז רעדניק יד ןעוו

TINןבָאה ,ןענידרַאפ  MTםורא ױזַא ,רעטָאפ ןקנַארק רעייז ןפלָאהעגסיורא  

 ,עפָארטסַאטַאק יד זיב ,החפשמ רעד ןופ ןבעל ערעווש ONT טרעטכיילרַאפ

 .סעלַא וצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה ,1941 ינוי PR ןכָארבעגסיוא זיא סָאוו

TNןביוהעגנָא ןבָאה סעדרָאה עשירעדרעמ יד  PTםוצ ןרעטנענרעד  

 ןביילק PT ןביוהעגנָא ןדיי TANT ,סיורג ןרָאװעג זיא הנכס יד ןוא ,לטעטש

PON AYN PRןבָאה'ס .טלקמ"םוקמ א קידנכוז  PTא :ןפורג 2 ןפַאשעג  

 יד SPUN געוו PR ףכית ךיז ןזָאל וצ טמיטשַאב ןבָאה לייט רערענעלק

 סרעלטיה ףיוא ןעמייה יד ןיא ןביילב וצ ןסָאלשַאב טָאה עפורג ערעסערג

 .רעגרָאזרַאפ עשיטסינומָאק יד טלעטשעגוצ TANT רענעגעוו PN דרעפ .דָאנג

 .טייוו מ"ק 49 ,װַאלסינַאטס PP ןעוועג זיא געוו רעיירפ רעקיצנייא רעד
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 ןייק ןבילקרעד PT רימ TART ,ןסָאשַאב קידנרעוו ,ןטייקירעווש עסיורג טימ

 :רעדניק 4 סנַאמרעמיצ ריאמ PIN ןרָאפעגטימ ןענעז זדנוא טימ .ווַאלסינַאטס

 .לקנעי px בייל ,הקבר-היח ,לאקזחי-םהרבא

 ,וַאלסינַאטס DD IND רעד טימ רעטייוו ןרָאפ I ןעוועג זיא גנירג טשינ

 -קוצניירא ןעגנולעג זדנוא זיא ךָאד .טריאוקַאווע ןעוועג ןיוש זיא טָאטש יד

 טרידרַאבמָאב VEN זיא גוצ רעד .רעטייוו ןרָאפ וצ PX גוצ PR PT ןגיר

TINNY 

 זיא MY רעזדנוא ּוװ ,ןיטַאשָאה Pp טפעלשרעד ךיז רימ ןבָאה ױזַא

 ןוא עטיוט JO NR ןעוועג ןענעז'ס .ןרָאװעג טרידרַאבמָאב קרַאטש רעדיוו

 ַא ןכָארבעגסיוא זיא סע .ןעוועג טשינ זיא ףליה ow ןייק ,עטעדנווורַאפ

 קידנעייטשרַאפ טשינ ,ןגירשעג ,ןפָאלעגמורַא ןענעז ןשטנעמ .קינַאּפ עסיורג

 .סופ וצ OMAN ןפיול וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ .ןטייווצ םעד רענייא

 ערעזדנוא ןקיאורַאב וצ ידכ ,ןעלטימ YOR טעדנעװעגנָא TINT רימ

 טשינ געווסיוא רעדנַא ןייק זיא זדנוא IND זַא ,ייז ןגייצרעביא ןוא ןשטנעמ

TRANSרעטייוו יוו  Iךאד ןענעז ,תונכס ענעדישרַאפ ץָארט לייוו .ןרָאפ  

 ןבָאה ןטנעמוגרַא OW Pp .ןבעל ONT ןעװעטַאר וצ ןסנַאש עסיוועג ןַארַאפ

 זדנוא ןופ קעװַא ןענעז הביבס רעזדנוא ןופ עטנַאקַאב ליפ .ןפלָאהעג טשינ

 געוו רעד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,םײהַא ךיז ןרעקוצקירוצ Sx ןטימ

TNהנכס עסיורג ַא ןעוועג זיא . 

 ךיוא ןענעז ,ןיטַאשָאה ןופ טרעקעגקירוצ PT TANT סָאװ ,יד ןשיווצ

 ןוא לקנעי ,בייל ,לאקזחי-םהרבא :ןַאמרעמיצ ריאמ ןופ רעדניק 4 יד ןעוועג

 ןופ לרוג ןכעלדיימרַאפמוא םעד טלייטעג ייז ןבָאה ןעמייה יד ןיא .הקבר-היח

 .םישודק ןענָאילימ

 ,ןַאמרעמיצ ריאמ החפשמ רעד ןופ ףוס רעקירעיורט רעד ןעוועג זיא סָאד

 .דרע רעד DD ןרָאװעג טקעמענּפָא זיא סָאװ

 השמ :ןַאמרעמיצ ריאמ ןופ החפשמ יד טלייטעג טָאה לרוג ןבלעז םעד

 .רעטכעט ייווצ ןוא ןיז ייווצ עלייק an por ,ןאמרעמיצ

 ! ד"יה
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 רעטכורפ השמ

 תודועס שולש וצ

 זיולק ןטלא ןיא

 NPD ןעגנורענירעד יד ןופ םורַא TON טמענ רעטיצ רעקילייה

 רעמ DYN PR ָאטשינ רעמ זיא ,ןעוועג לָאמַא זיא עכלעוו ,טלעוו

 .ןייז טשינ

 ."תודועס שולש , וצ ךיז טשַאוו םלוע רעד .לקנוט זיא זיולק ןיא

 טקנוט ,"איצומה,, טכַאמ םלוע רעד .גנירעה ןוא תולח ןגיל ןשיט יד ףיוא

 םעד עלאקנעי .גנירעה טימ הלח טסע'מ ,ץלַאז px הלח תיזכ םעד ןייא

 יד ףיוא סנטָאש יד .טימ טגניז םלוע רעד ,"אלכיה ינב,, טגניז ס'טחוש

 ץלַא ...סעטַאט יד וצ ךיז ןעילוט רעדניק יד רימ ןוא ,ךיז ןגעוואב טנעוו

 סױרַא PT טסייר טייצ IW טייצ PD .זעירעטסימ ױזַא ,קידתודוס יוזא זיא

 םעד עדייז טגניז -- "הוצו, ."ךיז םעראברעד למיה ןיא עטַאט,,: ץפיז א

 ,ןיבר רעווַאכעלַאב OVID טרעהעג ,טרָאװ טוג ַא INI טגָאז ץעמע .סטחוש

 .רעזלעב ןופ

 ,ןסַאלעג ,ךיוה ,רעטצניפ רעד ןיא ,ןשטנעב ןָא ןעמ טביוה ךעלדנע

 .קעווַא טייג NAW רעד OND INW א זיא'ס .קיטעמוא

 NIN טדניצ לפַאק שמש רעד ."רפכי םוחר יהיו, Pr טרעהרעד סע

 טרעוו סע ,עלופסינמייהעג ONT טדניוושרַאפ ,רעדניק ,זדנוא IND .טכיל

 טליוו סע .ּפָא טשינ טערט טעמוא רעד רעבַא ,המשנ רעד ףיוא רעקידעבעל

 רימ ןוא קעװַא טייג רעכלעוו ,שדוק תבש ןטימ ךיז ןענעגעזעג טשינ ךיז

 ?TAN המשנ יד ,ןסירעגּפָא PT טָאה המשנ רערעזדנוא ןופ pow won ,ןליפ

 ,קעװַא זיא naw ןקילייה םענופ

 לטעטש ןיא לולא שדוח

 וליפא ןרעטיצ לולא שדוח שאר טמוק'ס זא ,טשינ סָאד טסייוו רעוו

 ערעייז ןופ שפנ-ןובשח א ןבעגפַא PT ןעמענ ןדיי .רעסאוו PNR wp יד

 ןעמ OND ,ןייז ןקתמ טווורפ'מ ןוא ?IN ץנַאג א ןופ םישעמ עקידניז

OVI PR IW INPהקדצ ,טעבעג טימ שדוח ןקיזָאד  PRםיבוט םישעמ . 

 -נעשוזַאר ןבָאה .ןענווַאד ןכָאנ גָאט ןדעי רפוש ןעמ טזָאלב לולא wn ץנַאג

 תירחש וצ תסנכ-יתב יד טליפעגנַא רָאי ץנַאג NN רעמ ?TP רעװָאט

 ןשטנּווועג ,עדמערפ ןוא עשימייה IND תובדנ ןבילקעג ,בירעמ-החנמ וצ ןוא

 ןדעי ייב .הבוט המיתחו הביתכ ַא ,לטיווק טוג ַא טייהנגעלעג רעדעי ייב ךיז
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 -וצסיוא עטסקיטכיוו יד ןעוועג לולא ןיא סעינַאוועשטניוו יד ןענעז םייחל

 NO ןקידנעמוק OS Ww המיתחו הביתכ א ךיז ןטעב

 -תיב רעד ןעמונעגנַא ןעוועג זיא ןדיי ייב הליפת ןופ טרַא קיטכיוו ַא

 שאר ןופ .טרָא עקילייה סָאד ,ןפורעג טושפ סע ןבָאה ןדיי יוו רעדַא ,ןימלע

 יד ןופ ץַאלּפ רעד ,טרָא עקילייה ONT זיא הנשה-שאר ברע זיב IN שדוח

 ONT טכוזַאב JANA גנוי ןוא טלַא ,עקידעבעל wn ןרָאװעג לופ ,עטיוט

 ,ןושל-הנעמ א ,טנַאה ןיא לרפס א סעפע טימ ןעמוקעג .טרַא עקילייה

 ,ןרעטלע ענעברַאטשרַאפ PP םירבק יד ףיוא ,למליהת x רעדָא לרודיס א

 ייז ןעמוקעג .םיבורק ערעדנא ןוא סעבַאב ןוא סעדייז ,סרעטעפ ,סעמומ

 עטסטנעָאנ ערעייז ראפ ןטעבסיוא Pa ,סרשוי ץילמ por ןלַאז ייז זַא ,ןטעב

 ON םעיינ ןפיוא תועושי ינימ לכ ןלעופסיוא ןוא רַאי טוג ַא

 למוט רעד טרעהעג TT ONT DIN ןקילייה םוצ גנַאגניירא ןרַאפ ןיוש

 ןעוועג ןענעז רעיוט טייז רערעדנַא רעד ףיוא .ןשטנעמ עטלמַאזרַאפ יד ןופ

 ONT ,רעטלע םענעדישרַאפ ןופ ךעלגניי ,רענעמ ,רעבייוו טצעזעגסיוא

 א ףיוא טראוועג TINT OND ,טיילעמערַא רעוואטנעשזַאר ןעוועג ןענייז

 רעוו ןוא רעמ רעוו ,ןבעגעג תובדנ יד TANT ןדיי רעוואטנעשזַאר .הבדנ

 רעגרע ,לטעטש pr טלעפעג טשינ לָאמנייק ןבָאה םינצבק ןייק .רעקינייוו

 ןביילק וצ טמעשעג טושפ PT TANT OND ,ענעגרַאברַאפ יד ןעוועג זיא

 טינ ידכ ,הבדנ א ןבעגעג PIN השוב AND טָאה רענייִא טינ ןוא ,תובדנ

 .ןרעוו וצ טמעשרַאפ

 ןענַאטשעג ןענייז ןדיי עקידנטעב יד ּוװ ,תובצמ יד ייב תולוק יד

ONTטנעקעג ןעמ  MYAעשימייה יד ייב ןטעבּפָא ןכָאנ ,סנטייוורעדנופ  DN 

 -ידצ ןגעלעג ןענייז סע IN ,ךעלביטש יד וצ קעווַא ןעמ זיא םיתמ עטייוו

 ןייטשרַאפ ONT INP רעוו .טכיל JO NX PVN ןעמ ONT םוטעמוא .םיק

 DIN VID PT ONT OND“ ןדיי רעװַאטנעשזַאר ַא TD ןליפעג PR המשנ יד

 ! ? ןטנַאנ א ןופ הבצמ יד ןבענ ץרַאה רעטיב ןייז טנייוועג

 רעד ייב ןטעבעג יד טימ טקיטרַאפעגּפָא PW PT ONT רענייא ןעוו

ayyןביוהעגנָא טָאה יז ןוא ןירעקיט יד הכלמ-הרש ןעמוקוצ ןַאד טגעלפ  

 -עג יז טָאה עמיטש רעטסעפ קיטייצכיילג רעבָא רעטרירעג א טימ .ןדער

 רעד טשטעווק ןדעי VN ,תורצ סגדעי יז טָאה טסּוװעג ,ןטיוט םוצ טדער

 א רעטירד רעד ,הסנרפ רעטייווצ רעד ,ןכַאמ הנותח ףרַאד רענייא .ךוש

 ןבָאה ,ןריר ןייטש ַא טנַאקעג יז ONT םיטש PN טימ .וו.ז.א ןוא רכז ןב

 ONT .טעפילכעצ ןוא טנייוועצ IA טשרע ןייטש ןבענ ןשטנעמ יד ךיז

 עשידיי ערשכ עכעלרע ןא ןיא הכלמ-הרש זַא ,ןעוועג זיא ןדעי ייב ליפעג

 ץנַאג א TD תורצ יד IND ןרערט טסיגרַאפ ,םימחר טעב ןוא רעטכַאט

 .ןדיי לטעטש
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 סיובנעשריק לאומש

 קרָאי"וינ

 תבש רעקידרעטניוו א

 רעזדנוא םורַא .טסַארפ רעד קרַאטש טעוועשוב עציווַאגרַאט

 ליפ PR IWAN ,רעדלעוו עטכידעג עסיורג ןַארַאפ ןענעז לטעטש

 PR .ןצייהַאב םוצ ץלָאה גונעג ָאטשינ זיא עלעסעג ןיימ ןיא רעביטש

 סיוא טשעל ,ןייגוצ יוג-תבש רעד טמוק ןגרָאמירפ ןקידתבש ןטלַאק ַאזַא

 ןטקעדַאב-טסָארפ ןוא-יינש ןכרוד .עבורח יד ןייא טצייה ,לפמעל סָאד

 TD ךיור רעד PT טזייוואב טרָאד TX אד יוו ,ןעז ןעמ ןעק רעטסנעפ

 .ןעלמיה יד וצ PM רעד ןיא ענישזנורפס יוו ךיז טלקיוו ,רענעמיוק יד

 ןיא לביטש רעזדנוא ייברַאפ ןעייג ןדיי יד .ףיוא ןבעל ךעלסעג יד

 טימ רעטכעוו רעזול שרעה ןעז ןעק ךיא .שרדמה-תיב םוצ גנוטכיר רעד

prלמיירטש טעװעקַאלבעגּפָא טלַא  PRןייגרעבירַא עטָאּפאק רעגנַאל  

ONTדָאב ןבענ לקירב . 
 גוצנָא רענַאקירעמַא ןיא ןָאטעגנָא ןיוש זיא עלעבייל עטַאט ןיימ

 ןקידתבש םעד ןָא וט ךיא .ןינמ ןטשרע םוצ ןייג וצ טיירג זיא ןוא

 -- דמעה סייוו א ,חספ PIN טפיוקעג רימ טָאה עמַאמ יד ONT ,טעקשַאק

PIN PI PN TINטרעה סע .טיירג  PR PROP NPTלבייל, :רעטסנעפ , 

 יד ןעז רָאנ ןעמ ןעק רעטסנעפ ןטגיילרַאפדזייא ןכרוד ” טמוק ,לאומש

 .ינוק ןדייז ןיימ ןופ דרָאב עיורג

JO PRןענעז ןטַאט  PN PWתבש טוג :ךיז טסירגַאב ןעמ .סַאג , 

 OW ןענוואד OMA ןעמ "!רעדניק naw טוג !עדייז Naw טוג !עטַאט

 PR .תבש זיא סע .תוגאד עקידעכָאװ יד ןפרָאװעגקעװַא .ןינמ ןטשרע

 ןפיוא ןיוש זיא עדיז רעד .שרדמה תיב ןיא ןענעז רימ ןוא גנורפש

 -ילעב יד ןפורוצפיוא JIN? TID הקזח ןוא ON PR זיא סָאד -- רעמעלַאב

 טזיורב ץרַאה ןייז ןיא .הרות רעד וצ סרעטסוש ןוא סרעדיינש ,תולגע

 רעדיינש רעטנוזעג TAN ;רעטלַא רעד .טייקנביוהרעד ןופ ליפעג א

 -עגנייא ,ךיוה רעצנַאג ןייז ןיא טקערטשעגסיוא ,רעמעלַאב ןפיוא טייטש

 ךיא .תירחש טנװַאד ןעמ .השודק טימ ןעמונעגכרוד ,תילט pr טליה

 זיא קילב ןיימ רעבָא ,רעדנעטש PR ןבענ לבייל ןטַאט ןיימ טימ ייטש

 .ינוק עדייז ןיימ -- רעמעלַאב ןפיוא דיי ןכיוה OX ןדנָאוועג

 טלקיוו ןעמ .ןדייז ןבענ ןיוש ןיב ךיא .רפס סָאד סױרַא טמענ ןעמ

OY OTT Pr -- WO ONT PINןעמוקעג זיא : 

 ! דומעי -

 רעד ייב רעסַאװ ןבענ ךעלסעגרעטניה יד PR סרעדנוזַאב ,טלַא 0
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 ןפאשטכער .י

 לטעטש ןיא תופירש

 עמערַא ייב בור'ס ,טכַאנייב ןכַארבעגסיוא קידנעטש ןענעז תופיר

 ONT להק PR טריניאור קידנעטשלופ ייז ONT הפירש יד סָאװ ,ןדיי

 ןשטנעמ עגולק ןבָאה .סיפ יד ףיוא ןלעטש ןפלעה טפרַאדעג ייז
 יד ןשיווצ ןענופעג ךיז ןבָאה'ס יו ױזַא :שינעטער ONT טרעפטנערַאפ

 טעטילַאיצעפס רעייז סָאװ ,תוכאלמ-ילעב קילדנעצ עכעלטע ןדיי-טשינ

 עג ךיז טָאה רעמַאט זיא ,רעזייה עטיובעג יד ןלעטשוצפיוא ןעוועג זיא

 רעקיצנייא רעייז ןעוועג הפירש ַא ןכַאמ ONT זיא ,טעברַא ןָא טייצ ַא טכַאמ

 .רעמוז ןצנַאג םעד קידייל PT ןעיירדוצמורַא טשינ געווסיוא

AYNסע  ONTהפירש ַא טכַאמעגטימ טשינ  PRלטעטש ןיילק א , 

 -סיוא ןַא זיא הפירש ַא לייו .ןפלעה טשינ זעגנוביירשַאב עלַא ןלעוו

 -עצ ןרעוו רעטימעג יד סָאװ ןופ ,סעכלעזַא סעפע ,שינעעשעג עשילרעט

 ערעדנַא ,קינַאּפ א ON טפאכ ןשטנעמ לייט ַא .ןקָארשעגרעביא ,טצייר

 :יירשעג ONT טרעה'מ TN ,לייוו א IND ןעמוק טשינ Pr וצ ןענעק

 רענייא .עכָאטַאמוס א טרעוו "..! טנערב'ס !טנערב'ס טלַאוועג ,טלַאוועג,

 IW ךיוא Tyo טביוה POX PR ? טנערב ּוװַא -- ןרעדנַא םעד טגערפ

 ! טנערב'ס :ןעיירש

 טביוה טלמעד טשרע .ךיז וצ טמוק'מ Pa טייצ לקיטש xX טמענ סע

 .טיירג זיא'מ .ןָא ךיז Tw YOR ? טנערב ןעמעוו ייב ?ּוװ : ןגערפ IN ןעמ

 DI זיא למיה רעד ,רעייפ עסיורג ONT ףכית ןעמ טעז ,סױרַא טפיול'מ

 ןופ טיובעג עלַא ןענעז רעזייה יד .רעסערג ןוא רעסערג טרעוו רעייפ סָאד

 ףרַאדַאב טייקיניילק ַא .טנקירטעגסיוא ייז ןענעז ?TIX עגנַאל ןופ ,ץלָאה

RIN TN NI Wyןענערב ןעגנַאפנָא לָאז זיוה . INDדחפ רעד זיא םעד  

 ערעייז עלַא ןיוש ןבָאה םינכש עטסטנעָאנ יד .סיורג רעניווונייא יד ןופ

 ץנַאג יד וליפַא PR .ןגָארטעגסױרַא ךעלקעמילק PX ךעלקעפ PN ןכַאז

 ערעייז טימ ןסיורדניא קידנציז ,טקַאּפרַאפ ,טיירג ךיוא ןיוש ןענעז עטייוו

 ,ןכַאז

 ןפָאלש ןגייל ןייג טשינ ךיוא ךיז ןלעוו לטעטש קע ןרעדנַא ןופ יד

 DAN“ זיא רעייפ ONT IN ןעז טשינ PIN ענעגייא יד טימ טעוו'מ זיב

 .ןשָאלעג

 יד ךיז טקנעדעג ,לטעטש ןיא רעייפ ַא ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי לייט ןסיורג רָאג ןופ טפַאשיירט ,טייקנבעגעגרעביא

 תופירש יד ייב טייקיאור רעטשרעהַאב טימ טנכייצעגסיוא קידנעטש ךיז
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 טעוועטארעג טָאה לייט ןייא : טעברַא רעד טימ טלייטרַאפ ךיז ןבָאה ןוא
 ןיא ןעוו וליפא .ןשָאלעג טָאה לייט רעטייווצ רעד .ןגעמרַאפ סנכש םעד
 ,רעשעלרעייפ עלענָאיסעּפָארּפ ןעוועג ןיוש ןענעז ןטייצ ענרעדָאמ יד
 טעברַאעג רעוויטקעפע ןוא רעלענש לארשי ינב וניחא ערעזדנוא ןבָאה
 קידנעטש ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז סע .לטעטש ןיא הפירש ַא ייב

 םולש ,ךיא קנעדעג .גנורַאפרעד גונעג טַאהעג ןבָאה TR קיטעט ןעוועג

 רע PR ןעוועטַאר וצ עטשרע יד ND ןייז טגעלפ ,ןוז ַא סעוועוו ,ןַאמּפָאה

 םולש רעדורב רעטסטלע ןיימ .ןשעל םייב טריזילַאיצעּפס ןעוועג זיא

 ןענעז עכלעזַא .רעייפ סָאד ןשעל םוצ סרעפיול יד ןופ ןעוועג ךיוא זיא

 .ערעדנא JO א PIN ןעוועג

PRבױהנָא  MDטָאה ןרָאי רעקיצנאווצ יד  JOM PNעגסיוא קעניר - 

 רעד ראפ קירוצ WH א wn זיא ךילמענ לדנעמ ;הפירש א ןכָארב
 .ןעמַאלפ PNR ןענַאטשעג זיא זיוה PT ןוא עקירעמַא ND ןעמוקעגנָא הפירש
 ?yor" בלַאה ַא סַאג ןפיוא סױרַא דיי רעד זיא טלמוטעצ TX ןקָארשרעד
 .ןעיירש קידארומ ןביוהעגנָא ןוא רעט

PXעגּפָא קעניר ןופ לייט רעסיורג ַא זיא הפירש רעקיזָאד רעד - 
 ןעוועג זיא יצנעה בייוו PT ,שירפ היעשי ,רעטעפ ןיימ .ןרָאװעג טנערב
 ןבָאה ןרָאװעג טנערבעגּפָא PIX ןענעז Yr .רעטסעווש NX סרעטומ ןיימ
 ןוא ,ןושמש ,לקינייא ןַא ךיז טימ ןעמונעגטימ ,ץַאלּפ םעד טפיוקרַאפ ייז
 -רעביא ערעווש ַא ןעוועג זיא הפירש א .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא
 טנעקעג טשינ לעירעטַאמ גנַאל ןרָאי ןבָאה םיפרשנ יד PN ,גנובעל
 .ךיז וצ ןעמוק

 ץיווָארַאה לדנעמ
 רעד TD טייוו טשינ טניווועג TANT יורפ ןייז ןוא PMN INT לדנע

 'ר ןיבר םוצ טרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,זיוה ןיא ,עדניימעג

 ןבָאה קרַאמ ןיא .טַאהעג טשינ ייז ןבָאה רעדניק ןייק .לקיציא

 ,ןכַאז ערעדנַא PR ןּפמָאל ,רישעג .פעט ענעדרע PD טפעשעג א טַאהעג ייז

 ןופ ןעוועג רוחב סלַא ןיוש זיא לדנעמ .הרוחס ןימ םעד IS ןרעהעג סָאוו

 קרַאטש PT“ ,ןויצ יבבוח עטשרע יד ןופ ךָאנרעד ,םיליכשמ עטשרע יד

 ןטָארטעגסױרַא טָאה רענייא IN ,ןטייצ ענעי PR .ך"נת PR טפיטרַאפ

 טָאה רע לשמל on ,תובא יד TD ךרד םענעטַארטעגסיוא ןכעלנייוועג ןופ

 -עה טנרעלעג ,ארמג רָאנ טשינ ןוא ך"נת טנרעלעג ,רעכיב טנעיילעג

 ןעמָאנ ןטימ טנכייצאב ןעמ טָאה םענייא ַאזַא -- טריזַאר Pr ,שיאערב

 ,טרעמעג קרַאטש עכלעזַא PT ןבָאה OS רעד ןופ גנַאג ןטימ ."שטייד,

 PW ןענעז'ס ,ןרָאװעג טניווועגוצ ןטייהניווועג עיינ יד טימ זיא'מ

 -עטניא ןעוועג ןענעז עלַא טשינ רעבָא ,טיילעגנוי עטריזַאר JON זעוועג
 .לָאמַא יוו ןטנעגיל
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 יד ,ןבַאגסױא-גָאט עלַא ןענעײלכרודַא גָאט ןדעי טגעלפ לדנעמ

 קידנעטש ONT רע .ןטפירש-טַאנָאמ ןוא-ןכָאװ ערעדנַא ןוא "הריפצה,

 .ןריפסיוא עסיוועג וצ ןעמוקעג ,עיצַאוטיס עשיטילָאּפ א טריזילַאנַא

 טקנוּפדנַאטש ןקידלכש ND ןענעז קיטילָאּפ PN ןזָאנגַאיד ענייז ,סלַאפנלַא

 יד JON טלָאװעג קידנעטש ןבָאה ןשטנעמ עגולק .ןטלַאהעגסיוא ןעוועג

 ,להקהישאר רענעזעוועג רעד ,ריפַאס ר"ד .ץיווארָאה לדנעמ ןופ גנוניימ

 [DY עשיטילָאּפ ןעמוקעגרַאפ סעפע זיא'ס ביוא ,טַאקָאװדַא רעקיאעפ ַא

 לדנעמ PD רַאטנעמָאק םעד טכוזעג קידנעטש רע ONT ,טלעוו רעד ףיוא

PURINA 

 טַאהעג ,ןעמעלבָארפ-טלעוו PNR טפיטרַאפ קידנעטש ךיז טָאה לדנעמ

 רענייז ןעוועג זיא ביוטלעטרוט היחתפ .םירבח ןוא טניירפ עקילָאצמוא

 -לעב רעטינעג ַא TN רעטלַאהכוב א IND TD Wan רענעריווושעג א

 םעד TD -- קינרַאב דוד ;רוטארעטיל-טלעוו רעד PR ןזעלַאב ,ן"נת

 ַא ,תירבע ןופ רערעל רעטזיירעגוצ x ,רעלצנערק השמ ;טינש ןבלעז

 יז TIN ןעמַאזוצ ןפערט ייז געלפ PNR IN ."הריפצה, TD רעטעברַאטימ

 רעקיטסייג רעתמא ןַא ןעוועג סָאד זיא ,טלדנַאהַאב ןינע ןַא סעפע ןבָאה

 .ןריטאבעד ןרעהוצסיוא YT ןגינעגרַאפ

 -וצ םירבח ערעייז ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא עטנכערעגסיוא עלַא יד

 .םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא ןענעז תוחפשמ ערעייז טימ ןעמַאז

 עננאט עפיל 'ר

 ,לטעטש ןרעטניה טניווועג תיב-ינב PT טימ טַאה עננַאט עפיל 'ר
 טימ ףיוה א ,זיוה סיורג א טַאהעג רע טָאה ,שוילַאװ ןַארַאב ןופ Dw א
 טימ ןטרָאג ןגנַאל ןסיורג ַא ,דרעפ ןוא תופוע ,תומהב ,ןלַאטש ןוא ןרעמַאק

 טקעדַאב טייקפייר ןופ טייצ ןיא ןעוועג ןענעז רעמיוב יד סָאװ ,דַאס א

 .ןעמיולפ PR ןרַאב bay יוו ,ןטכורפ ענעדישרַאפ טימ

 טימ ןוא דרַאב רעצרַאווש רענייש pr טימ אפיל טָאה ןעזעגסיוא

 טלבירג סָאװ ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ רענייַא יוו טלַאטשעג רענייש ןייז

 ענייז סיפ עדייב טימ רעבָא זיא אפיל רעזדנוא .המודכו םירפס ןיא ךיז

 טשינ טפנוקוצ ןייק ןלעוו ןדיי זא ,ןעזעג ,טלעוו רעיינ רעד ןיא ןענַאטשעג

 דרעפ IND ַא ןוא תומהב רעדלעפ טַאהעג ןיילַא רע טָאה ,רחסמ PR ןבָאה

 ONT לארשי ןוז ןייז ןוא טעברַא רעד וצ רעדלעפ ענייז ףיוא ןרַאפוצסױרַא

 -דרע רעד ןיא ליפעג ַא ןעמוקַאב ,םענייז ןטַאט ןטימ טעברַאעג ןעמַאזוצ

 -רַא ןייק קעווַא לארשי זיא ,טייקכעלגעמ רעטשרע רעד ייב DR ,טעברַא

 .החפשמ ןייז טימ טבעל רע ,ביולג'כ ,ּוװ ,עניטנעג

 רעכלעוו אפיל רעטסעפ ןוא רענייש רעד mw ,ןביולג םיוק We ךיא

ONTא טַאהעג  INDרע יצ ,טנעה-סטעברַא עקרַאטש  ONTןייז ןיא לָאמַא  
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 ךיא ןָאק טייקסטוג ןייז .טרירעגנַא הלילח טנעה יד טימ ןצעמע ןבעל

WIףיוא טכַאמ שטנעמ אא ןעוו ,ןייטשרַאפ טשינ טנייה  PTףיוה  PNדָאס  

 ,תושר ןייז ךרוד ןייגכרודַא טזַאל ,לטעטש ץנַאג א IND רעמוז ןצנַאג םעד

 TN ,ןפורעג ONT טָאה'מ יוו ,רעסַאוו ןסיורג OW רעלעגש ןעמוקוצוצ ידכ

 טָאה ,רעטעמ טרעדנוה עכעלטע עקירביא ןייק סופוצ ןייג טשינ ןלָאז ןדיי

 סנדָאש קיגייוו טשינ לייוו ,תושר םענעגייא PT ןעוועג «Ppa טושפ רע

 .ןטרַאג םעד ןייגכרוד םייב ןָאטעגּפַא םיסדנוק עשידיי יד ןבָאה

ONTרעייז ןעוועג רעמוז זיא ,ןפורעג סע טָאה'מ יוו ,רעסַאװ עסיורג  

 געט עסייה יד PR ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ ףיוה סעננאט אפיל זיא ,רעלופַאּפ

 -ניירא ןדָאב ןכָאנ וליפא ךָאנ ךיז טגעלפ רענייַא טשינ .םיברה תושר ַא ןיא

 DOW רעקיזַאד רעד PNR .הדועס א ןעווַארפ ןוא זיוה סעפיל ןיא ןּפַאכ
 .תופי םינפ רבסב ןעמונעגפיוא ןעמעלַא ןעמ טָאה

 טימ TINT WAX ,ענרעדַאמ ןיוש ןעוועג ןענעז רעטכעט עגנוי ענייז

prןַאטעגניירַא ןעוועג ,טייקסטוג סנרעטלע יד ןגַארטעג  PNסינויצ יד - 

 ןעוועג טרעשַאב יצרימ רעטכַאט רעד [WN זיא .סעיצַאזינַאגרָא עשיט

 טַאהעג הנותח ןבָאה ענַאט יצרימ DR יצמלש ,לארשי-ץרא ןייק ןעמוקוצנַא

 .לארשי ןיא זיוה ןייש ַא טיובעגפיוא ןוא

Npםיגהנמ יד ןטיהעגפַא טָאה עננאט  TNרוד ןטלַא ןופ תודימ , 

 ,ןזיווַאב PR ןגָארטעג טייקשידיי ןופ לוע םעד ,טנוואדעג גָאט PN לָאמ יירד

 DS םלוע לש ונובר םעד WPT ןוא רעמרַאפ רעשידיי ַא ןייז ןַאקימ זַא

 .קלָאפ ןייז יירט ןביילב

 רעגערטרעסַאוו עלסָאי

 טימ זיא "םעגעיב עלַאסָאי, ןפורעג ON טָאה'מ יוו IWIN ,עלַאסָאי

porןעמוקעגּפָארַא רעדורב ןרעטלע  TDווַאכעלַאב . POTרעדורב  ONTותח - 

 ירפ PD .עציווָאגרָאט רעד ףיוא טניווועג ,רעגערט א ןעוועג ,טַאהעג ענ
 יד בייוו ןייז וצ טכַארבעג ןוא לעמ טימ קעז ןגָארטעג רע טָאה טכַאנ זיב

 -נוי רערעגַאמ א ANY PND ןבילקעגנָא טָאה רע סָאװ ,סעטָאלז עכעלטע

PP IND WAא טימ רעבַא ,גנוי .םינפ ךילגנעל א טימ סקווו ןלעטימ  

 טקוקעגנַא יוזא טָאה'מ IN זיא .ןקז ַא ייב יוו ןשטיינק vw לופ ןרעטש

 רעבלעז רעד IN ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז ןעמ ONT ןאמנגנוי םעד

 האובת טימ ןענַאגַאװ עצנַאג טרָא וצ טרָא ןופ רעביא גָאט ַא PNR טגַארט
 .לעמ ןוא

 סנעמעוו ? טרָא-סטרובעג PT ווַאכעלַאב טזַאלרַאפ רע טָאה סָאווַאפ
 ןקירעדינ ןופ ,עלעסָאי רעדורב ןגנוי ַא ךיז טימ טכַארבעג ? סָאד זיא הגאד

Opnענייז ,ךיילב םינּפ ןייז ,שיילפ ןָא רענייב ,רעקידרענייב-טיירב ַא  
 קידנעטש רע טָאה לכיימש ןשידניק ַא .טלטניפעג קידנעטש ןבָאה ןגיוא
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 ךיז וצ ןדעי רע ONT לכיימש םעד DN טימ ןוא טכיזעג ןפיוא טַאהעג

 .ןגיוצעגוצ

 םענעסירעצ א טימ ,םידגב עטלַא ןיא קידנעטש ,רענעסירעגּפַא ןַא

 לסימַארָאק ןייז ןגָארטעג ךיז טימ רדסכ רע ONT ,ּפָאק ןפיוא טעקשַאק

PINןעלסקַא יד , PNYןשַארג 5 ,רעסַאוו סרעמע  INDרעסַאװ לָאמנייא  
 .ןגָארט

 ךיז ,רדח ןיא טנרעלעג ןרָאי עשידניק ענייז ןיא טַאה עלעסַאי

 טּפַאכרַאפ םעד ןופ זיא רע ןוא ,שמוח ןופ תוישעמ עלַא וצ טרעהעגוצ

 רעטלע לסיב א רע זיא .טעברַאעג קרַאטש ONT עיזַאטנַאפ Jr .ןרָאװעג

 עשיטסינומָאק ַא ןגעוו טרעהעגנָא רעטעברַא עגנוי יד ןופ ךיז ןוא ןרָאװעג
 -שטנעמ יד ןפלעה ןליוו ONT ערעדנַא ןוא יקצָארט ,ןינעל ןגעוו ,ײטרַאּפ

 ONT PT ONT .טסולפנייַאַאב םעד ןופ ןרָאװעג רעטייוו זיא רע ןוא טייה

 ןעוועג זיא עיציבמַא עטסערג ןייז .טשימעגסיוא ּפָאק ןיא םיא ייב ץלַא

 -עהוצ PVE WIN םענייא ןבָאה טפרַאדַאב WD ONT רע .סעדער ןטלַאה וצ

 קידצה ףסוי ןוא ונבר השמ .עדער א טימ טזָאלעצ Pw ךיז רע ONT ,רער

 TN סקרַאמ ןופ ןעמענ יד טימ טרעטנַאלּפרַאפ לָאמ JO ַא סעפע ךיז ןבָאה
 PN טזָאלעגכרודַא טשינ לֶאמנייק רע ONT קיופ רעד טימ םירמ .יקצָארט

 ,DX :ןגירשעצ PT רע טָאה ,זַאטסקע IN PN PN זיא רע ןעוו .סעדער ענייז

 טינ ןשָארג 10 ןטסַאק LYN רעסַאוו לָאמנייא ןעוו טייצ א ןעמוק טעוו'ס

PPטציא יוו ןשַארג 5 . ONTטעוו  PTןגיז טעוו עיצולָאװער יד ןעוו ..." 

 סנייטש'מ ,סָאװ TIN טַאהעג רע ONT המשנ עטרַאצ עלעדייא ןַא

 -עג קנַארק רעווש זיא רעדורב ןייז .ןבעגעג טלעוו יד םיא טָאה ,טגָאזעג

PRNעלעסַאי .ןברָאטשעג ןוא  ONTרעסַאוו ןגָארטעג רעטייוו קידנעטש יוו  

 הבשחמ JT .רעקיטעמוא PR טסנרע ןרָאװעג רע זיא טכַאנ זיב ירפ ןופ

 ביל רע ONT DN ,רעדורב םענעברַאטשעג ןפיוא טרירטנעצנָאק Pr טָאה
 ןשָארג 10 זַא ,עיצולָאװער יד ןריפכרוד טלָאװעג רע ONT ON IND .טָאהעג

 TUN 5 טינ PX רעסַאװ ןענַאק 2 OND ןבָאה רע לָאז
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 | ןאמפאה-ןאמסיוו עבואט |

 ןרעטש יכדרמ ןופ ןעמונעגפיוא

 ןאופאה עוועוו

 בייל ןרעטלע ענייז ייב שולַאק PR ןריובעג זיא | ןאמפָאה עווע

 סעננַאט PNA טימ ווָאטַאינזָאר ןייק טַאהעג הנותח ONT ,האל ןוא |

 ןשיווצ ,רעדניק ךָאנ טַאהעג ONT ענננַאט ריאמ .עלופ רעטכָאט
 .טנַאקַאב ןדעי ןעוועג זיא סָאװ ,עננַאט עשטוועוו ןענָאמרעד PNR ליוו ייז

PXןטייצ ענעי  PNרע יוו םעדכָאנ .רעטסיימרעגריב ןעוועג עננַאט ריאמ  

 -רעגריב סלַא ,יוג א ,ץיווַאנאשאלוו רָאנ PN קנעדעג ןרָאװעג [WH זיא

 PR "תיב םולש, AND טניימעג ןבָאה TP רעוָאטַאינזָאר יד .רעטסיימ

 סע רעבָא ,רעטסיימרעגריב סלַא טסירק ַא ןלייוווצסיוא יאדכ זיא טָאטש

 אנוש PP ןעוועג טשינ זיא ץיווָאנאשאלװ ,תמא .תועט ַא ןעוועג זיא

 רעד TID ןסערעטניא יד טקידייטרַאפ טשינ IVAN טָאה רע ,לארשי

 TONING] JAVA וצ חוכב ןעוועג טשינ זיא ,גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש

 .רעטקַארַאכ ןשיטָאטש ַא

 ףַארגעלעט ,ןַאב ,עיצַאזינרעדָאמ ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

TINרעװָאטַאינזָאר .טירשרָאפ ערעדנַא  TIןעמוקעג ןענעז  PNרעקרַאפ  

 דנַאלשטייד PP ,ןיוו ,גרעבמעל ןייק ןרָאפעג ,טלעוו רענרעדָאמ רעד טימ

TNטנַאקַאב ןעוועג ,עקירעמַא  PNRןעגנוטייצ טנעיילעג ,ןסעיינ-טלעוו יד , 

 וָאטַאינזָאר -- ,עגַאל עשיפַארגָאעג יד ןעמוקעגוצ זיא וצרעד .רעכיב

 טָאה ןוא אנילאד ןופ רעטעמַאליק 14 ךיז טניפעג ,רעפרעד ןשיווצ טגיל

 רַאפ רעטנעצ א יו ןעלקיװטנַא וצ Pr ןטייקכעלגעמ עטסעב יד טַאהעג

 -עווש ףיוא ןפָארטעגנָא PT ןבָאה ןדיי רעבָא ,יירעקרעווטנַאה ןוא לדנַאה

 ךַאד א ,רעמיצ א רעדָא ,זיוה א ןעיוב טלָאװעג טָאה דיי ַא זַא .ןטייקיר

 .אנילאד ןופ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב טזומעג רע טָאה ,ןעיוברעביא

 ןעוועג זיא רַאפרעד .ןטמַא עלַא ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא טרָאד

 -ריב סלַא טלעטשעגסיורַא ןבָאה ווָאטַאינזָאר PR ןדיי יד זַא ,ךעלריטַאנ

 ןַאמפָאה עוועוו ןעוועג זיא ONT .דיי NR רעטסיימרעג

 שטייד .עיגרענע ןוא וויטַאיציניא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע

 ,ןסקאוועג PIN ,טפירש ןוא ONT PNR טשרעהַאב רע טָאה שיליופ ןוא

xרעבָא ,שידיסח ,דרָאב עגנַאל ענייש  PR Pwרע .טעדיילקעג רעביוז  

 םעד ןייטשרַאפ טלָאװעג רע ONT ןצרַאה PN .שיטַאנַאפ ןעוועג טשינ זיא

 עיינ יד וצ ןעניווועגוצ ךיז טכייל ןעוועג טשינ םיא זיא סע .רוד ןגנוי

 עדעי וצ ןגָאז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה רע רעבָא ,ןטייצ

TNTךעלגעמ טשינ זיא סע זַא ,ןסייוו ייז שטָאכ ,ןקידיילרעד וצ .. 
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 ,טסינויצ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ
 .שינעביולרעד PT טימ שיאערבעה טנרעלעג ךעלקינייא ענייז עלַא ןבָאה
 ןרָאפעג זיא PR רָאי 15 ןעוועג VOX זיא וַארט קעטַאמ לעקינייא ONT ןעוו

Ppטשינ רעייז ףיוא לַאגעלמוא לארשי-ץרא  MPטָאה .ןגעוו ערעכיז  
 .הכרב ןייז ןבעגעגטימ םיא רע

 רעסיורג רעד PN דומע ןרַאפ ןענעװַאד םיארונ om טגעלפ רע

 טָאה רע .זיולק ןטלַא ןיא דומע ןרַאפ -- םיבוט םימי ערעדנַא ןיא .לוש

 לווייפ ןוא ןַאמסייו הנינח WM ןעמַאזוצ .עמיטש עמענעגנָא I טַאהעג

 זיא ONT .גנילרעמַאה בר םעד IND טלעטשעגנייא ךיז ייז ןבָאה רעלזייר

 nw םשל המחלמ א ןעוועג

PRןעוועג זיא טָאטש  PUNםעדכָאנ .ילתפנ 'ר  oNרטפנ זיא רע  

 ןיימ .ןייד סלַא ןרָאק שריה הדוהי 'ר ןעמונעגפיוא רע ONT ןרָאװעג

 טנרעלעג רע טָאה גָאטרַאפ ירפ .םכח-דימלת סלַא ןטלָאגעג טָאה רעטָאפ

prםייה רעד  PN NWAא ןעוועג זיא רע .םירפס עקילײה ערעדנא  

 .ירוא 'ר ,ןיבר רָאבמַאס םענופ בורק

PTגָאטימכָאנ .ץלָאה ,טפַאנ ,ץלַאז ןעוועג זיא רחסמ  ONTךיז רע  

 WOT WP PR ןעגנוטייצ יד ןעמונעג ONT ,ןטפעשעג יד TD טײרפַאב

 ןוא עפרַאש ַא טַאהעג טָאה ,טנעיילעג לענש רעייז רע ONT עלַא .שיליופ

 עוועוו :זיא גָאט ןקיטנייה MD ןדעי PD גנוניימ יד .גנוסאפפיוא עלענש

 .טייקכעלנעזרעפ עקרַאטש N ןעוועג זיא ןַאמּפָאה

 טווורפעג קידנעטש רע טאה ,ןצעזעג עיינ סיורַא ןענעז סע ןעוו

INDטָאה רע .ייז ןרעטכיילרַאפ וצ ןדיי  PINןטיהוצּפָא טגנַאלרַאפ  

 -ַאב ,ןעייסָאש ,ןרַאוטָארט IND טגרָאזעג ONT ,ןטפירשרָאפ ערַאטינַאס

 ןלוש יד IND טלעטשעגנייא קרַאטש סרעדנוזַאב Pr טָאה PR גנוטכייל

 ןקיש וצ טשינ ןטייצ ענעי ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סע .גרַאב ןפיוא

 עכעלטסירק יד טימ ןעמַאזוצ ןלוש-הכולמ יד ןיא רעדניק עשידיי יד

 .םידומיל עשידיי-טשינ יד וצ רקיעב ,רעדניק

 ןעועג ןענעז | יוָאטַאינזָאר ןיא ,טסָאּפ יד | ןעלוב | םעניא

 ןורחא ןוא .דָאב YOU ONT טיובעג ONT ןעמ .ןטסנידרַאפ ענייז

 בירקמ רע טָאה םעלַא םעד וצ .לוש ענייש עסיורג יד -- ביבח ןורחא

 .תוחוכ ענייז ןעוועג

 יד PR ןעמ טָאה טַארטסיגַאמ ןרַאפ ןרעייטש Pr ןענָאמרעד רימ

 ןלָאצ טפרַאדעג טשינ טעמכ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד IND ןטייצ

 טַאהעג טשינ ךעלטעטש עניילק IND DONA גנוריגער עשיכיירטסע יד

 עלעיסנַאניפ ןייק ןעמוקַאב טשינ ןבָאה ךעלטעטש עניילק .ןגרָאז IS העדב

 ןעד טָאה .ןרעייטש ןעמענ וצ טכער ןייק טַאהעג טשינ ךיוא ןוא ףליה

 -עדַאס יד .ןרעייטש ןלָאצ טנָאקעג ווָאטַאינזָאר ןופ לייט רעטסערג רעד
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 .ןרַאוועג טלגיזרַאפ UPR רעייז זיא ןֶאמסייוו לכימ ןופ קירבַאפ-רעסַאװ

 .ןענעפע וצ יז ןגעוו טכוזעג קידנעטש טָאה רעטָאפ ןיימ

AW? PRןדיי .גירק-טלעוו רעטשרע רעד ןכַארבעגסיוא זיא 1914  

 ןיימ .רעניַארקוא יד IND טַאהעג ארומ ONT ןעמ .ןיוו PP ןפָאלעג ןענעז

 עילימַאפ עצנַאג יד .טָאטש יד ןזָאלרעביא טלָאװעג טשינ ONT רעטָאפ

 .ןטעב רעדָא ןענערָאװ PP ןפלָאהעג טשינ ONT סע .ןבילבעג PAN זיא

 ןופ .טצעזעגכרוד דחפ ןוא ארומ ןגעק רעטקַארַאכ ןקרַאטש ןייז טָאה רע

 זיא סע .ןרָאּפעגקעװַא סעילימַאפ ענעדישרַאפ PIN ןענעז ווָאטַאינזָאר

 .םירעיופ עשיניַארקוא יד טנָאקעג טָאה ןעמ לייוו ,טקיטכערַאב ןעוועג ךיוא

 ןענעז ,לורטַאּפ -רעטילימ רעשיסור רעטשרע רעד ןזיװַאב Pr טָאה סע יוו

 ןוא דרעפ .ןשיוק .קעז טימ ןעמוקעג גנובעגמוא רעד ןופ םירעיופ יד

 -אב קרַאטש ןעוועג זיא רע .ןגעמרַאפ עשידיי ONT ןעוועבַאר IW ןגָאװ

 .תורצ ערעדנַא TN ןעוועבאר ONT ןדיימרַאפ וצ ױזַא יוו ,טגרָאז

 רע זיא ,ןעמוק I ןביוהעגנָא ONT רעטילימ עשיסור סאד רָאנ יוו

 זעגנוניוו ה טלעטשעגוצ טָאה ,ןגעקטנַא ןעגנַאגעג IND רעסייו א טימ

INPןריציפָא עשיסור יד  TNןטעבעג , INןלָאז ןטַאדלָאס עשיסור יד  

 טַאדלָאס רעשיסור רעדעי IN ,טרעכיזרַאפ ONT רע .ןעוועבאר טשינ

 .ןביירשפיוא רָאנ לָאז ןעמ ,טלעג ןָא ןטפעשעג יד ןיא ץלַא ןעמוקַאב ןעק

 ףיוא ןפיירטש טימ טיילעגנוי יד זַא ,ןדנָאוועג ךיז רע טָאה קיטייצכיילג

 ןטיהוצּפָא TNT רעד ףיוא Poa טכַאנייב ןביולרעד ןעמ לָאז טנַאה רעד

 .רעלַאפנָא ןגעק

ONTרעטילימ עשיסור  ONTטלסקעוועג ,רעגייטש רעד יו .ךיז . 

 ןרָאװעג טריטסערַא ןַאד זיא רע ןוא ןפורט עיינ ןעמוקעג ןענעז סע

 ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו .ריביס ןייק םיא ןקישרַאפ וצ הנווכ רעד טימ

 רעניַארקוא יד .ןעײרפַאב וצ Pr ןעגנולעג םיא זיא ,שולַאק mp סופוצ

 ,םיא ןגעק טצעהעג רעטייוו ןבָאה ייז .טקעמשעג טשינ רעבָא סָאד טָאה

 -ילימ עשיכיירטסע סָאד ןעוו טשרע .ןטלַאהַאב ךיז טזומעג טָאה רע ןוא

 .ןזייוואב ךעלטנפע טנעקעג PT“ רע טָאה ,טָאטש זיא קירוצ PON זיא רעט

 .רענגעק PIX טַאהעג רע ONT ,ןדיי ייב טרפב ,זיא רעגייטש רעד יו

 ןייז ,רעטקַארַאכ םענעפָא TN ןכעלרע ןייז .טצעשעג oN ןבָאה עלַא רעבָא

 רענייא ןעוועג זיא רע Wn וליפא ,ןטָארטרַאפ JOR רע טָאה גניניימ

poxטחוש םעיינ םעד ןעמונעג טָאה ןעמ ןעוו ,לשמל ,ױזַא .עלַא ןגעק  

 רעבָא ,הליפת-לעב רעטוג ַא זיא UMW רעד IN ,ןעזעגנייא רע ONT ,טור דוד

 טולָאסבַא זומ ןעמ ביוא ןוא טחוש ַא ךָאנ ןטלַאהסיוא טשינ ןעק טָאטש יד

 ONT ,ןַאמכָאה ילא השמ 'ר ןופ PT ייווצ ָאד ךָאד ןענעז ,םענייא ךָאנ ןבָאה

 NT“ לקנעי ONT רָאי ןצפופ טימ רעטעפש .ןַאמכָאה בקעי ןוא שיבייל ןענעז

 ,ןזיװעגסױרַא רעדיוו PT טָאה סע PR טור דוד ןופ הקזח יד ןעמוקַאב ןַאמ

INטימ זיא ןַאמּפָאה עוועוו  PTטכערעג ןעוועג טייצ רענעי וצ גנוניימ . 
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 עלַא ןיא ןטַארַאב םיא טימ געט עטצעל ענייז וצ זיב ךיז ןבָאה רימ

 ןעמעלבָארּפ-סגנויצרעד PR ,ןגַארפ עקיטכיוו רעקינייוו רעדָא עקיטכיוו

 סוטלוק PN טפַאשרעטסיימרעגריב רעד בילוצ .םינינע-סטפעשעג רעדַא

 -נגעלעגנָא עטַאווירפ ענייז טקיסעלכַאנרַאפ YT רע ONT טנעדיזערפ

 .טייקנדירפוצמוא ןַא טשרעהעג קידנעטש טָאה עילימַאפ רעד ןיא .ןטייה

 -עג TIN טפַאשנַאמטפיוה-סקריצַאב םעד WS ןרָאפעג VAN רעייז זיא רע

 -עג טשינ DON ONT ןעמ רעבָא .םעד ןופ ןעיירפאב ON לָאז ןעמ ןטעב

 .גונעת םעד PD ןעיירפַאב טלָאװ

 דלודעג TIN שינעדנעטשרַאפ ,רעדנּוװ סיורג טימ UNA רעטומ ןיימ

PON ONTרימ .טליפעגטימ  YORסָאװ ןטייקירעווש יד טסּוװעג ןבָאה  

 -נעטשרַאפ סיורג טַאהעג רעבָא ,ןבעל ןכעלגעטיגָאט םעניא ןעוועג ןענעז

 ןטוג TN טקַאט wn ןזעל םייב טעברַא רעטפַאהנסיוועג PT IND שינעד

WA |ןגַארפ ערעווש יד  PDטלעוו רעטשרע רעד זיב טייצ רענעי - 

 .המחלמ

 ,שטנעמ ַא PD פיט ןטנַאסערעטניא IN טלעטשעגרָאפ Pr טימ ONT רע

 ןופ דַארג ןכיוה ַא טימ POM ןטוג PX המכח PT PN טקינייארַאפ ONT סָאװ

 לטעטש ןופ ןעמעלבַארפ יד טימ טבעלעג טָאה ,טייקנייש רעשילַארַאמ

TINטשינ סעפע זיא רעמַאט  TVAהרושכ , ONTרעביא קרַאטש סע רע - 

 .גנוכיירגרעד רעדעי טימ טיירפעג PT רע ONT ױזַא טקנופ .טבעלעג

 .קנעדנָא ןייז ערע
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 סינע ולאס

 קרָאי-וינ

 טכילפ ןוא ייוומייה

 עניימ טניווועג ןבָאה XT .םייה עטייווצ PM ןעוועג זיא ווָאטַאינזָא

 סעיִצאקַאוו עניימ טכַארברַאפ ךיא ANT ווָאטַאינזָאר PR .םיבורק

TNןשטנעמ יד ,לטעטש סָאד ןגירקעג ביל רַאפרעד בָאה ךיא , 

 .טפַאשדנַאל ענייש יד
 ןוא ןפיוה ,רעזייה עקיטרַאנגייא טימ ,לטעטש רענַאיצילַאג שיפיט ַא

 טימ ,ןענַאטשעג זיא טכירעג ONT WN ,גרַאב ןפיוא קעמַאז ןטימ ,ךעלסעג

 YX“ רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןלענוט עשידרערעטנוא יד

 ןבָאה סָאוו ,סענַאל יד טימ קרַאוולַאפ רעד ,ךייט רעד ,עדייבעג-סטכיר

 -רעד טָאטש ןטימניא רעיומ עסיורג יד .קעבַאקס עיבארכ םוצ טרעהעג

 עשירַאטַאט TN עשיניַארקוא ןעמוקעגרָאפ לָאמַא ןענעז NT זַא ,טנָאמ

 .ןטכַאלש TX ןלַאפרעביא

 .הכאלמ PR לדנַאה טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה ווָאטַאינזָאר ןיא ןדיי

 FANT JOON ןפיוא טניווועג גנַאפנָא PNR TINT תוחפשמ עשידיי עכנַאמ

PXריטסַאנָאמ ןפיוא , 

PNזעיירעיורב 3 ,ןלימ 2 ,קרַאװלָאפ ַא :ןעוועג זיא ווָאטַאינזָאר  MN 

 ONT ,גָאט-קרַאמ ןעוועג זיא ךָאװטימ רעדעי .ןקירבַאפ-רעסַאוו-עדַאס 2

 .טנגעג רעצנַאג רעד ןופ םירעיופ ןוא םירחוס ןעגנערבנעמַאזוצ טגעלפ

 עשיטסינויצ ענעדישרַאפ ןיא טריּפורג ךיז טָאה טנגוי עשידיי יד

 רעטייוו רעד ןיא טרעדנַאוועגסיוא ןבָאה ייז ןופ JO א .סעיצַאזינַאגרָא

 טיירפשעצ ,ןדיי לפייה pop x ןבילבעג זיא ןברוח ןסיורג ןכָאנ .טלעוו

 .עקירעמַא ןיא ןוא לארשי ןיא רקיעב ,ןעדנעל ענעדישרַאפ רעביא

 רַאפרעד זיא ,וָאטַאינזָאר ןופ PP קינייוו רעייז ןבילבעג ןענעז רימ

 רעד ןיא רעדעפ ַא ןטלַאה רַאנ ןַאק סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ טכילפ יד

 TW ןטינשרַאפ עקיליורג סָאד ןגָאלקַאב ןוא ןלייצרעד ,ןביירש וצ ,טנַאה

 .לטעטש רעזדנוא ןופ םישודק יד ,עטנעַאנ ןוא ערעייט ערעזדנוא ןופ

 סױרַא ןפור סע ייוומייה PX שינעקנעב ןוא עביל ,טייקכעלטרעצ לפיוו

 ? ןסעגרַאפ ייז ןעמ ןעק יוו -- ןדיי עטוג ערעייט יד ןופ ןטלַאטשעג יד

 ! ? וואטַאינזַאר לטעטש רעייט ןיימ ,ךיד ןסעגרַאפ ןעק רעוו
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 דַאולסקַא הדוהי

 קרָאידוינ

 קינוואווידעואל רעד

 ,םיקידצ ו"ל ןופ mor ןיא טריטסיזקע טלעוו יד TR ,טגָאז ןעמ

 ,טגייצרעביא ךיא ןיב ,תמא זיא'ס ביוא .רוד ןדעי ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו

 .ווַאטַאינזַאר ןיא ןעוועג זיא רוד רעזדנוא ןופ קידצ-ו"ל NNW רענייא זַא

 .ןקיבייארַאפ עקַאט ךיא ליוו םיא

 ןעוועג ןענעז ,םייוג ןוא ןדיי ,ווַאטַאינזָאר ןופ רעניוונייא יד ןשיווצ

nxרעגערטווירב , PNYקַארוב קעטיִאוו ןסייהעג טָאה רענייא .רעדירב  

 רג א יוו שידיי טדערעג טָאה ָאלװַאּפ .קַארוב ָאלװַאּפ רעטייווצ רעד ןוא

 .ןעמַאנ OPA טנעקעג ,רעדניק יד PN ,דיי ןדעי טָאה ןוא

 טקוקעגוצ יוזא רימ PNR באה ON TE א ןעוועג טלַא pa PN ןעוו |

onטגַארט ַאלװַאּפ  DMNטסַאפ יד  PD PY PNRרימ ווו ,סַאג רעד  

 ON ךיא גָאז ?ןביירש וטסנעק :רימ וצ טגַאז רע PR טניווועג ןבָאה

 לארשי רימ ףור -- רימ וצ רע טגאז -- םוק, "!ָאי ,ָאי , :לוק ןפיוא

 " ,ןרעזייל

 ךַאנ לסעג ןיא זדנוא ןופ טייוו טשינ טניווועג טָאה רעזייל-לארשי

 ONT ָאלװַאּפ .ןרעזייל-לארשי טכַארבעג DN בָאה PR .טחוש על'השמ

ONDעמַאנכַאנ יד ןוא לקעפ א םיא  ONT15 טימ ענַארק 1 טכַאמעגסיוא  

 -עגסיורַא פונק א טימ לכיט-ןשאט א ןופ טָאה רעזייל-לארשי .רעללעה

 -לארשי, :טגאזעג רימ וצ טָאה רעגערטווירב רעד .טלעג סָאד טלייצ

 רעשטנעב רעזייל-לארשי :ביירש וד ןוא םלצ א ןכַאמ טעוו רעזייל

 רעזייל-לארשי זא ןרָאװעג NDVI PN ןיב BN ױזַא ."שינייטַאל ףיוא

 .רעשטנעב טסייה

 םעד טסּוװעג ןבָאה ווָאטַאינזַאר PN ןשטנעמ קינייוו זַא ,רעכיז ןיב'כ

 רעד ןיב ךיא זַא ,ךעלגעמ .שטנעמ ןכעלרעדנווו ןקיזָאד םענופ ןעמַאנ

 .ןורכז PN טצירקעגנייא רימ PT ONT ןעמַאנ רעד OND ,רעקידנייא

 עצנַאג סָאד ןכלעוו ,רעזייל-לארשי רעד עקַאט ןזעוועג סָאד זיא רעוו

 ,רעקינייב-טיירב IN WOM א ,רעכיוה ַא דיי א ? טנעקעג טָאה לטעטש

 טימ ,רעגניפ 6 טנַאה רעדעי ףיוא ,טנעה עגנַאל עסיורג ,סעציילפ עטיירב

 ,סעװרַאב ,םיפ עסיורג TD“ רעד ףיוא ךעלרעה 978 טימ םינפ סייוו א

PNןדנובעגוצ ןזיוה עטיירב יד ,דמעה רַָאלק-ןייר סייוו ַא  OMקירטש א  ; 

 ONT רעכלעוו ,קַאז א עציילפ רעד PIN ןוא ,לטיה ןבירעגפַא IN טימ

 .רעטסעווש א טַאהעג ,רוחב א ןעוועג זיא רע .ןעלסקַא יד טקעדעגוצ

 -רעשטנעב ,תיציצ ,תוניחת ,ךעלרודיס ןפיוקרַאפ PD ןעוועג זיא הסנרפ ןייז

 רַאנ ,טדערעג טשינ טעמכ טָאה רע .שדוק ירפס ערעדנַא ךיוא ןוא ,ךעל
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ONTרַאנ ,ןעמַאנ םייב ןפורעג טשינ םענייק .ןדער טזומעג טָאה רע סָאװ  

 רשפא ?לרעשטנעב א ,ץעגייש ונ, :ןושלה wa םיא וצ טעדנעוועג ךיז

 .געוו םענדַאמ PT רעטייוו ןעגנאגעג לכיימש ןטלַאק ַא טימ PR "? תיציצ

 םערַא רעביוז ןיילק ַא ןיא רעטסעווש ןייז ייב רע טָאה טניווועג

 יד .לקנעב x ,לשיט א ןענופעג ךיז טָאה סע ןכלעוו pr ,עלעביטש

 VIN .ךילעקעפ ןפיוא רע זיא ןפַאלשעג ,ןעגנַאהרַאפ דימת רעטסנעפ

 ןעזעג טשינ ON ןעמ טָאה לֶאמנייק .טרעלקעג ןוא טרַאד ןגעלעג םתס

 טשינ naw טשינ ,לזילק רעדַא שרדמיתיב א PR טשינ ,ןענעװַאד

 .םיבוט םימי

 טסּוװעג ןוא טנעקעג רעמ לסיב א ON ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד

ppןבָאה ,םיא  PTוצ  ONןטלַאהעג ןוא דובכ טימ ןגיוצַאב  ONראפ  

 ןפורעג ON ןבָאה ערעדנא .תולג ּפָא טכיר רעכלעוו ,קידצ א ,רתסנ א

 .ןעגנוריפפיוא עכעלשטנעמ ערָאלק טשינ ענייז בילוצ רענעגושמ

 ךיז טָאה רע ןוא עשילרעטסיוא ןַא ןעוועג זיא תוגהנתה ןייז ,תמא

 ONT ON ןופ רעבַא ,לטעטש pr ןשטנעמ עלַא ןופ טדיישרעטנוא

 TIN ONT OND ,סעזעירעטסימ PN סכעלנעזרעפ סעפע טלַארטשעגסיוא

 םיא ןבָאה לטעטש ןיא ןדיי עטסמורפ עמַאס יד זַא ,וצרעד טריפרעד

 קיטליגכיילג ןעוועג טשינ ןפוא OW. TORN ייז ONT ,ןכַאז ןעוועג לחומ

 ןטלָאװ VOX יוו ןעזעגסיוא טָאה סע .ןוטעג סעכלעזַא ןטלַאוו ערעדנַא ןעוו

 PIN ןעמענַאב I ןסקַאוורעד טשינ זיא ןעמ IW ,ןעוועג הדומ TINT ןיא

pow Npרעד עכלעוו ,קידצ םענעגרָאברַאפ א ןופ םיכרד יד ,םיכרד ענייז  

 .ןייז וצ גישמ לגוסמ טשינ זיא שטנעמ רעכעלנייוועג

 .םישעמ ענייז wn לטעטש ONT טשַארעביא רע ONT לֶאמנייא טשינ

 רַאנ ךיא ליוו אד .ןביירשאב וצ ייז טרָא ךס א ןעמונרַאפ טלַאוו סע

 ןדיי יד טרעדורעגפיוא ױזַא ותעשב טָאה ONY ,טקַאּפ םעד ןענַאמרעד

 : לטעטש רעזדנוא ןיא

 םענופ םידמול יד טנוואדעג ןבָאה'ס ּווו ,זיולק PR ןעמ ONT לאמנייא

 םענייש א ןיא ,םיטַאבעלַאב ענעביוהעג םתס ןוא ןדיי-ארמג יד ,לטעטש

 ןלופטכַארּפ א קנארטש-םירפס רעיינ א ןיא ןייטש ןענופעג ןגרַאמירפ

prםישרדמ ,ס"ש רענליוו םענעדנובעג דנַאבדלָאג  PI PRערעדנַא  

 טכַארבעגניירַא ONT סע רעוו OND ןוא רעוו טסּווועג VWI טָאה'מ .םירפס

 ערעדנַא יד PN ס"ש םעד ןעוועג בדנמ טָאה סע רעוו PN קנַאש יד

 -לארשי זיא סָאד זא ,ןעוועג Ww Pr ONT רענייא רעדעי רעבַא ,םירפס

 .לטעטש םענופ קינ-ו"ל px anol רעד ,טעברַא סרעזייל
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 ןאמטפיוה ריאמ

 דנַאל ןגייא וצ

 .רעטנוא טייג ןוז יד ,ליטש זיא ןפיורדניא

 .טיירפשעצ ךיז טכַאנ ענייש ,עקיאור א

 ,רעטנומ ssa דיל ןייז טקידנע דלאוו ןיא לגיופליפש רעד

sisדיירפ טימ וצ יעגניז ךעלעגייפ ערעדנַא . 

 POS םענופ טייוו טשינ ,עלעזייה ןיילק א ןיא

 .טניווו רעקשטיטלא רעסייוו-יורג א

 טלַאטשעג רעצנַאג ןייז ןופ ןוא םינפ ןייז ןופ

 .טיונ רעפיורג PS זיא רע זא ,ןעמ טעז

 ,טניר רערט .IS רערט םינפ pr ןופ

 .רערט ןייז זיא םייה רעייפ יוו ןוא ליטש

 ,טמירקרַאפ ליומ ןייז זיא רעצ םיורג ןופ

 .רערעווש NS רעווש ,טמעטַא רע םיוק

SSTדיי רעקידנרעדנַאוו רעד זיא . 

 ,וענאטשעגסיוא Pw זיא רע תורצ לפיוו

 ,טקישרַאפ תולג זיא ןרָאי רעטנזיוט

 .זענייוועג ענייז ןעננעה סעברעוו pos ףיוא

 ? ןבילבעג דובכ ןייד זיא וו ,דיי

 ,וטעפַארפ רעד קלַאפ םענופ ץלַאטש רעד

 .וטערטעג ,ןגַאלשעג קיבייא

 — ןבירטעג קיבייא ,וטסגייווש פעלק ךַאנ



 ,ןטעכַאטש ענרעזייא רעטנוא ,ַאטעג ןיא טכאמראפ

 .טומ TH POSTS ןייד ןריולראפ וטסַאה

 ,ןטייק TS רעקראטש ,םירפס ts ,טביולגעג

 .טור סאנוש ND ןטיהרַאפ ךיד ןלַעוו

 ןטכַאמ יד ,עיציזיווקניא יד ןעמוקעג זיא
 ,טנייפעג PS טנערבעג ךיד טָאה עכלעוו
 טכַארּפ ןוא דרעווש ןייד -- םירפס יד

 .טנייפ טמַאזױרג ענייד TD טזיילעגפיוא טשינ ךיד ןבָאה

 ? סהרותדרפס poss ןעוועג ןענעז ווו

 !רעטכייל ms תורונמ ,ןּפמַאל יד

 ? תורוד טמעטַאעגנַא טָאה Sets ,טפול יד

 .רעטייוו זעקניזעג טולב ןוא ןרערט זיא

 .טגָאזעג WONT ,ןטיה ךימ טעוו טָאג
 ,דניק ןייד טעגרהעג טָאה זעמ זעוו ,זעוועג רע זיא וו
 טגָאלּפעג TS טקינייפעג ךיד טָאה ןעמ ןעוו
 ? דניוו TS ייוו זעוועג זיא ריד ןוא

 ,דלעה א יוו ןברַאטש טלַאוועג טסַאה

 .ןטייצ ראפ ISO סע טסגעלפ ור יוו

 ,טנעה PS דרעווש טימ ONS טשינ טפיב

sysןטכַאשעג ךיז ןיילא לאמא . 

 ,טרעעג יוזא GNM ,קלַאפ וד ,טייצ עטסכעה יד ןיוש
 .קירטש עקידתולג יד ךיז ןופ ןפרַאוווצפַארא
 ,דרע רענעגייא וצ ךיז ןרעקוצמוא טייצ
 .קידיירפ ןוא קינוז ,ןעלמיה עיולב רעטנוא
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 ,דנַאלרעטַאפ רעזדנוא ,דרע עקילויה יד
Sgnטרעהעג קיבייא זדנוא וצ טָאה , 

 טנַאקַאב לארשי ץרא ןעמַאנ ןטימ

 ,טרענַאב רעטייוו ןעמַאנ aps טימ ןוא

 ,לַאעדיא ןסיורג םענופ רעיוב ,רימ

wsןיילק רעזדנוא  TSדנַאל גנוי  

 ,לארעביא טצעשעג Dr רעדיוו טעוו

 .גנאזעג ןקידיירפ טימ רימ ןלעוו זעלבוי

 ורטיינ א ףיי 8 ףיוא יימש

 ,םאטש ןייד טימ IPOS ףמַאק ןיא ייג

 ,רעייפ ןסיורג BPR טרעטיילעג

 .םַאלפ"םיאיבנ ND Pw ןיא טשטנעבעג

(98° 12 FID רעטלע PR ,1936 ווָאטַאינזַאר PR (ןבירשעג 



 וווינש א ר ב

 רעדנעלסיוא ריאמ

 עלעטעטש ןיימ

 -פשמ עשידיי 200 כ"הס ,לטעטש ןיילק א ןעוועג זיא ווּוינשַאר

 טנעַאנ ןעוועג זיא תוחפשמ יד PD ןבעלנעמַאזוצ ONT רעבַא ,תוח

 ,קיצרַאה ןוא

 יוו ױזַא ,ןגייווצ ענעדישרַאפ TD טפעלשעג ןשטנעמ יד ןבָאה הסנרפ יד

VON PRךיוא ןענעז אד רעבָא .תוכאלמ ילעב ,לדנַאהניילק : טעטש ערעדנַא  

 יד ,רעגניזעלג .ה.פ.י עשידיי א ענייא -- ןקירבַאפ-ץלָאה ייווצ ןעוועג

 תוחפשמ עשידיי בור סָאד .עירעניפַאר ַא ןוא ,גנוריגער רעד ןופ עטייווצ

 ןעוועג זיא קירבַאפ יד .קירבַאפ רעשידיי רעד PN טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז

 -רעטנוא רעד קנַאדַא ןוא .טנגוי רעווּוינשַארב רעד ןופ טפנוקוצ עצנַאג יד

 .לערוטלוק ןוא שימָאנָאקע טלקיווטנא לטעטש ONT TT ONT גנומענ

 "הילצרה , ןייאראפ רעשיטסינויצ רענייש א טריזינָאגרַא ןעוועג זיא סע

 .שיליופ PR תירבע ,שידיי :ןכַארפש יירד ןיא קעטָאילביב רעסיורג ַא טימ

 טידנעב ןעוועג זיא סעזערפ רעד .טנגוי יד טרירטנעצנַאק ךיז טָאה ריא ייב

 ןעלקיװטנַא IND ןבעגעגּפָא טייצ ליפ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ א ,לגיפש

 ,עיצַאזינַאגרָא יד

 ןשיגרענע ריא טימ "תוברת,, לוש-תירבע ענייש א טריטסיזקע טָאה סע

 טייצ עיירפ ליפ רעבָא ,טסַאּפ רעד ףיוא להנמ א ןעוועג .רעסערפ סעזערפ

 עניילק ןופ PR PNR ןבָאה טנרעלעג .לוש יד ןעלקיווטנַא IND ןבעגעגקעווא

 .ענעסקַאוורעד ץנַאג זיב רעדניק

 ןריזינַאגרַא ןגעלפ ; ןעמַאזוצ טעברַאעג ןבָאה סעיצוטיטסניא עדייב יד

 .וו.א.א ןעגנוזעלרַאפ ,ןטארעפער ,סעזערפמיא-רוטלוק ענעדישרַאפ

 טגעלפ רעכלעוו ,לבמַאסנַא ןשיטַאמַארד א טריזינַאגרָא ךיוא ןבָאה ייז

 ,ןריצלָאטש טגעלפ ווּוינשַארב ץנַאג עכלעוו טימ ,ןסעיפ ענעדישרַאפ ןריפסיוא

 -ַאב רימ ןבָאה ןעגנולקיװטנַא עלערוטלוק יד וצ רעייטשייב ןסיורג ַא

 .םיצוביק יד ןופ ןעמוק
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 -כרוד TANT קירבַאפ רעשידיי רעד ןיא IN ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא סע

 עקיאעפ ליפ ןוא הרשכה רעייז תוצולחו םיצולח טרעדנוה IND א טכַאמעג

 .גנולקיווטנָא רעלערוטלוק רעזדנוא PR POM ןסיורג א טַאהעג ןבָאה ייז ןופ

 טגעלפ םיצוביק יד ןופ .ָאווינ םענייש א ףיוא ןענאטשעג זיא לבמַאסנַא רעד

 יד .ןליפשטימ ךיוא לָאמלייט TIN ןריסישזערסיוא ןוא רָאסישזער א ןעמוק

 .לוש יד ןעלקיווטנַא TIN רעכיב עיינ ןפיוקנייא IND ןייג טגעלפ הסנכה עצנַאג

 ןוא הקדצ ,םידסח תלימג טימ ןעמונרַאפ ךיז ןגעלפ רעדיוו ערעדנַא

 טגעלפ אד .ןייטשגאל OOM ןעוועג זיא רעפעש רעד .ןייארַאפ םילוח רוקיב

 ONT סע רעוו PIN PIN טכענ עצנַאג ןציז ,עקנַארק יד ןכוזאב וצ ןגרָאז ןעמ

WPIטקיטיונעג  PNעציטש עלעיסנַאניפ . 

 1934 בוינשורבב ?ץולחה,

 ףיוא ןפרַאד עכלעוו ,סעילימַאפ יד ןסעגרַאפ טשינ PIN טגעלפ ןעמ

 הנח ןעמוגראפ ךיז טגעלפ םעד טימ .המותי א ןכַאמ הנותח רעדַא תבש

 עמערַא IND wey לעיצעפס ַא ןעוועג זיא בוטש PR PR ייב ,ןַאמרעביל

 JOVEN ןעמ טגעלפ טרָאד .תובדנ ןטעב ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,סרעייגכרוד

 ןטייווצ ןיא ןעוועג ךיוא זיא לביטש RIN .רעטייוו ןייג WR ןפָאלשרעביא
 .ןייפלרעב לדוי ייב טָאטש קע

 PR DN לוש רענייש א ראפ טגרָאזעג PIN ןבָאה PP רעווּוינשָארב

 PAX“ ןופ טקישעג ןַאלּפ רעד .לוש עיינ א טיובעגסיוא ןעמ טָאה 1936 רָאי

 DD רָאטקעריד רעד ןעמונרַאפ PT ONT יוב םעד ןריסנַאניפ טימ .לארשי
 םעד ןפַאשעג רע טָאה שזיטסערפ ןייז PINT ַא .ָאריּפש שוילוי קירבַאפ רעד

 .שטנעמ רעזעיגילער טשינ רעיירפ א ןעוועג ןיילַא ,לַאטיּפַאק ןקיטיונ
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 ,לארשי-ץרא PP ןרענָאיּפ ןקיש ןופ ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא ווּוינשָארב

 ןבָאה ייז .למיק החפשמ עטשרע יד ןרַאפעגסױרַא זיא 1920 PR ןיוש ןוא

 PN ןענַאטשעג PIN ןעגעז רימ .אבסדרפכ PD ןדָאב TDN טצעזַאב ךיז

 ןעוועג זיא קירבַאפ עשידיי יד .לארשי-ץרא טימ ןעגנודניבראפ-סלדנַאה

 .םיסדרפ יד ראפ ךעלטסעק-סורטיצ ןופ טנַארעפיל-טפיוה רעד

 ןובשח םעד ןכַאמ ,לארשי-ץרא ןיא אד ענעבילבעגנבעל ענלצנייא ,רימ

 -סיצַאנ עשילַאיטסעב יד ּוװ ,טָאטש-טרובעג רעזדנוא ןענַאמרעד PN שפנה

 יוזא טנעקעג ONT רעניַארקוא עשינכש יד ןופ ףליה רעד טימ טנַאה עשיט

 ליפ ױזַא ךַאנ זיא OND PON ONT ןוא ןדיי VOR ןטכינרַאפ קיטולבטלַאק

 .ןרַאוועג ןפַאשעג ןרָאי

 יד אטשינ .זדנוא IND ַאטשינ לטעטש רעזדנוא רעמ ןיוש זיא טנייה

 ,סעמַאמ ערעייט ערעזדנוא ָאטשינ ,קרעוו ענעפַאשעג יד ָאטשינ ,קירבַאפ

 ! אטשינ -- רעדניק ,רעטסעווש ,רעדירב ,סעטַאט

Now?ןרָאי ערעייז עלַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ענייש עלַא יד רעמ  

 TANT טייקכייר רעלעירעטַאמ ךַאנ יו רעמ INT PN טעווערַאהעג רעווש

 זיא רעגַאב WOM IPT PR ןטרעוו עקיטסייג INI טקנעבעג רעמ ייז

 ןשידיי ןיא רעדניק ערעייז ןעיצרעד ןוא ןדיי סלַא pr ןבעלוצסיוא ןעוועג

 .קלָאפ ןשידיי םוצ טפַאשביל ןיא ,טסייג

 ןעמַאזוצ טפַאשביל עקיזָאד יד ןצרַאה PR טגָארט זדנוא YD רעדעי

 .ןדיי ערעייט עביל יד ,םישודק יד ןופ קנעדנַא ןטימ
 .ןורכז רעזדנוא PR ייז ןבעל עלַא

 ןענעגונגַאב טשינ ךיז ןלעוו רימ .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ייז ןלעוו רימ

 עלַא ןלעוו רימ .תומשנ ערעייז רכזל שידק רָאי ןיא לָאמנייא PRT ןטימ

 -רעטנוא ערעדנַא ןיא ייס ,רעכיב-רוכזי PN YO ,ןקיבייאראפ ןעמענ ערעייז

 PRT תורוד עקיטפנוקוצ יד ידכב ,ןייז ךעלגעמ רָאנ טעוו סע ּווו ,ןעגנומענ

 ןרעטלע ערעזדנוא PP רוטלוק רעכיוה ןוא לַארַאמ רעכיוה רעד ןגעוו ןסיוו

 .לארשי-ץרא TD PN יובפיוא PX קלח ןסיורג א PN ןבָאה ייז זַא ןוא
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 גרעבנרינ לרעב

 ןדיי עטשרע יד

 לטעטש ןיא

 בושי ןשידיי םעניילק םעד ןקיבייארַאפ PR ליוו תונורכז עניימ טי

 סָאװ ,טנגוי ןוא טייהדניק ןיימ ןופ תונורכז ןענעז סָאד .ווינשארב

 ןלייצרעד טרעהעג INA PR סָאװ PS טבעלעגרעביא PON ANT ךיא

 תונורכז יד .תוחפשמ עשידיי ערעטלע ערעדנַא ןופ ןוא ןרעטלע עניימ ןופ

 רעד ןופ ףוס ןזיב טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ףוס םייב ןרָאי יד םורַא ןעמענ

 .1918 רָאי ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 יד ףיוא טמיווש .בושי ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןגעוו קידנדער

 רעקלעפרָאּפ YAY עטשרע ?Yay ןגױװַאב טָאה ךעלטנגייא ONT :עגארפ

 DN רעדניק עניילק Om ןעמוקעג ןענעז MT ? ווגינשארב PN PT ןצעזַאב וצ

 -וצ רעייז NT ןעיוב IS וויטקעפסרעפ יד ךיז OND ןעזעג ייז ןבָאה סיוועג

 ןעזעג MT ןבָאה הסנרפ רעייז IND לַאװק רעד זַא ,רָאלק זיא סע .טפנוק

PNטסּווואב זיא סע .קירבַאפ-ץלָאה רעסיורג רעד , INןעוועג ןענעז ןדיי  

 -ץלָאה רעד ןופ םיתב-ילעב יד .עשזנַארב-ץלָאה רעד ןיא רענעמכַאפ עטוג

 PIN ןענעז MT PR ןיוו ןופ רעיירש עמריפ יד ,ןדיי ןעוועג ןענעז קירבַאפ

 ךיז ONT ווּוינשָארב PNR .רענעמכַאפ עשידיי PNR טריסערעטניארַאפ ןעוועג

 ןטכיזסיוא ןעוועג ןענעז סע רעכלעוו ייב ,עירעניפַאר יד ןענופעג ךיוא

 .סעברַא ןעמוקַאב וצ

ONTןעמענ יד ןענעז  Yay? TIDסעילימַאפ עטשרע , ONTאב ךיז ןבָאה - 

 .וווינשָארב PR טצעז

 ,ןַאמזיוה לדנעמ קיציא ,רעגיט ףלָאװ ,ןאמרעמיצ שיבייל ,לַאגעס ףסוי

 ,גרעבגריג לצרעה ,בערנייוו בייל-שרעה ,לעמיק ףלַאוו ,רעטבילעג לארשי
 לרעב ,ןאמייג TIAN ,טסא םהרבא ,ןַאמרעביל pop ,דלעפניילק לאכימ

 לשיפ ,רעלצרעמש דוד ,ןייטשלעקניפ םהרבא ,ןַאמטכיל ףלָאװ ,ךורפש

 ןענעז סע .ןייבשיפ לארשי ,דלעפרעל דנומגיז :רעיונגנַאל לארשי ,רעפרַאש

 ןעוועג דנַאטשמיא טשינ ןיב ךיא ןעמענ סנעמעוו ,ערעדנַא ךָאנ ןעוועג

 .ןעניפעגוצסיוא

 ןייק טימ ךיז ןעמונרַאפ טשינ ,קיאור טבעלעג ָאד ךיז ןבָאה ןדיי יד

 ןוא טנעיילעג טשינ ןעגנוטייצ pop וליפַא ייז ןבָאה ךעלניישרַאוו .קיטילָאּפ

 ןעמונרַאפ ךיז ייז ןבָאה ,ןעוועג טשינ טייצ רענעי PR ךָאנ זיא ָאידַאר ןייק
 -עפש יד ןיא .ןבעל שידיי ַא טריפעג ןוא הסנרפ טַאהעג ,טעברַא רעייז טימ
 געט עטשרע ?yay ןגעוו ןלייצרעד ןרעה לָאמטּפָא ךיא געלפ ןרָאי עקידרעט
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 -תיב ַא ןעוועג זיא גרָאז עטשרע רעייז .וווינשארב ןייק ןעמוק רעייז ןופ

 .ליש ַא טיובעגפיוא ONT ןעמ TN טלעג ןפַאשעג עקַאט ןבָאה ייז .תסנכה

 ,ןסקַאוועגרעטנוא זיא גרַאווניילק ONT PNR טקורעג TPT ןבָאה PW יד

 -גרינ לצעה ,רעטַאפ ןיימ ןוא דמלמ א ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעמיוושעגפיוא זיא

 ,וועינשזינ לטעטש-טרובעג ןייז ןופ טכַארבעגּפָארַא טלָאמעד טָאה גרעב

 דמלמ סלַא ןבילבעג ןוא רדח ONT טריזינַאגרָא טָאה רעכלעוו ,ןקניפלטימ

 .בושי םעניא

xטָאה סעילימַאפ יד ןופ לייט  Prטצעזַאב  PR PINייווצ ,עציוואכערק  

 .ווּוינשָארב PD רעטעמָאליק

 ,םיובטַאר PON ,רענטסַאל ןתנ טניווועג PIN ןבָאה עציווַאכערק ןיא

 .ןרעטש ,ןטרַאגנייוו ,םיצ המלש ,רעטבָאלעג שרעה

PRןעמוקעגוצ ןענעז ווּוינשַארב  : PRNוהילא ,ןייטשקע דוד ,לעגיפש  

PURINAרעלזייה ןוא . 

 -ַאב ךיז ONT TIN ףרָאד OVID קעווַא רעטעפש זיא ץיוָארָאה והילא

 .וָאטַאינזָאר PN טצעז

 -שארב ןיא תסנכה תיב ןיא ןעמוק ןדיי יד ןגעלפ רעפרעד עדייב ןופ

 .רדח ןיא רעדניק ערעייז PAN ןקיש PIN ןוא ווּוינ

 ןענעז סעילימַאפ עטנכערעגסיוא VON יד IN ,ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד סע

 .זייווכעלסיב רָאנ ,ןעמַאזוצ ,לַאמַאטימ ןעמוקעג טשינ

 וצ ןעמוקעג ךיוא ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןדיי יד יוו טקנוּפ .ןשטייד-סקלָאפ PIN יוו ,תוחפשמ עשיליופ pr ןצעזַאב

 .הסנרפ ןוא טעברַא טכוזעג ךיוא ייז ןבָאה

PNרעניארקוא ןייק טניווועג טשינ זדנוא ייב ךָאנ ןבָאה טייצ רענעי , 

 .תוחפשמ עשיניַארקוא PIN ןעמוקעגוצ ןענעז OY רעד טימ רעבַא

 NBN" ,טמַא-טסַאּפ א ןעוועג pw ,טלקיװטנַא Pr ןבָאה םיבושי יד

 INDI א ןעוועג זיא עציווַאכערק pr ,לוש-סקלָאפ א ,קענורעטסַאּפ -ייציל

 ,עיצַאטס

 ,םיבושי עדייב יד PR ןבעל סָאד טלקיװטנַא זייווכעלסיב PT טָאה ױזַא

paהמחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכַארבעגסיוא זיא סע  PR1914 רַאי . 

 ןעמונעג ןדיי עכעלטע ןעמ טָאה עיצַאזיליבַאמ רעטשרע רעד ייב ןיוש

 עשידיי יד ןוא קיאורמוא ןרָאװעג זיא רעפרעד יד PR WOW רעד ןיא

 ןענעז סע .ןפיול וצ PAIN ,ןוט וצ סָאװ ןטכַארט ןעמונעג ןבָאה רעניווונייא

 TN ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .ןגַאלשרַאפ ענעדישרַאפ ןעוועג

 (ONT ,עכלעזַא PIN ןעוועג WAN ןענעז סע .ןיוו PP ןרָאפ ףראד ןעמ

 TR ןטלַאהעג ןבָאה ןוא ןרָאפוצסױרַא גַאלשרָאפ ןדעי ןפרָאװעגּפַא ןבָאה

 VO IN ,טהנעטעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא .טרָא ןפיוא ןביילב ףרַאד ןעמ

 (THT ONT“ ,טימרעד טריוויטַאמ סע ןבָאה ייז .ווָאטַאינזָאר PP ןרָאפ ףרַאד

 ןעמ ONT טייצ רענעי PNR ייסָאש-טפיוה םענופ טייז ַא PR טגיל ווָאטַאינ
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ONןעמ .זורטש-רעזייק רעד ןפורעג  ONTןטלאהעג , INןלעוו ןסור יד  

 .ןעמוק טשינ ןיהַא

 ןרעטלע עניימ ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ ,תוחפשמ עכעלטע

 ןרָאפעגניירַא ןענעז רימ .װָאטַאינזָאר PP ןרָאפעגקעװַא ךעלקריוו ןענעז

 טימ ןייטשלקניפ עקריא ,עמומ ןיימ ךיוא .סנַאג לדנעמ החפשמ רעד וצ

 PN קעװַא זיא INO PNR ,ווָאטַאינזַאר PD ןעמוקעג ןענעז רעדניק עריא

 ,רעטילימ

TWןעמ  ONTהחפשמ רעד וצ קעװַא רימ ןענעז ווָאטַאינזַאר ןסָאשַאב  
 יירעסיש יד זיב געט עכעלטע רעלעק PN ןסעזעג ןענעז רימ IN ,גרעבנזָאר

 .ןסור יד ןיירַא ןענעז סע PN טלעטשענּפָא ךיז טָאה

 -רַאעג ,טלדנַאהעג טָאה ןעמ ,ןבעל יינ א ןביוהעגנָא Pr ONT סע

 יד .רעגניטסיל דמלמ םוצ רדח ןיא טקישעג ןעמ טָאה ךעלגניי יד .טעב

 .הסנרפ רעד ןיא ןטַאט םעד ןפלָאהעג ןבָאה ךעלדיימ

 סָאװ ןעז ,ווּוינשַארב ןייק ןייגוצ VY וצ טייצ ןופ טגעלפ רעטַאפ ןיימ

 ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ,עטנַאקַאב טימ PT ןפָארטעג ,טרַאד Pr טרעה סע

 .טבעלעג טכעלש טשינ טרָאד ןבָאה ,ןבילבעג

 -קירוצ רימ ןענעז ,םישדח ןעצ ךרע ןַא ווָאטַאינזָאר PN PWN ןכַאנ

 -קירוצ ןענעז רעדניק עריא טימ עמומ יד PIN ,ןיירַא ףרָאד PN ןרָאפעג

 ,ןרָאפעג

 .דלעפניילק לאכימ ןברָאטשעג ףרָאד רעודנוא PR זיא 1915 רעטניוו

ma ppזיא תורבקה  ANT PNןעוועג טשינ  PRןעמ  ONTתמ ןטימ  “YX 
 .רערעווש ַא We ןעוועג זיא געוו רעד .וָאטַאינזָאר PP ןרָאפ טפרַאד

 ,עלעגעוו PR דרעפ א רעיופ N WA ןעמוקַאב טָאה ןעמ תורצ טימ םיוק

IWANעטפָא יד בילוצ געוו ןרעביא ןרָאפ וצ ארומ ַא ןעוועג זיא סע  JORDIN 

 ןרָאפעג זיא ןוא עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טלָאמעד טָאה רעטַאפ ןיימ

 םעד ןטיילגַאב השנמ TT ןקירָאי-14 PNR טימ הנמלַא רעד טימ ןעמַאזוצ

 .ור רעקיבייא ןייז וצ תמ

 ןענעז NON INT ןייק AVI ןפיוא ןעמונרַאפ PW ךיז ןבָאה ייז ןעוו

 טריפעגכרוד ןוא רופ יד טלעטשעגפַא ןבָאה עכלעוו ,ןקַאזָאק ןעמוקעגנַא
 עדנַאבַארטרנַאק PP VW טריפ ןעמ יצ טכוזעג הטימ רעד ןיא עיזיווער ַא

IWINןַאיפש א סעפע . 

ONTעקירעמַא ןיא טנייה טניווו השנמ לגניי עקירַאי-14 עקידלָאמעד . 
TWO PNןעוועג רע זיא 1971  PRייב ךוזַאב א ףיוא לארשי  JTרעטכָאט , 

 טבעלעגפיוא ייגסנופ ןוא טנגעגַאב PT ןבָאה רימ .הפיח PR טניווו סַאוו
 -יירטסע יד ןעוו געט יד ךיז טנַאמרעד ,טייצ רענעי ןופ ןעגנורענירעד יד
 לסיב א ןרָאװעג PW זיא טלָאמעד .ןסור יד ןבירטרַאפ ONT ײמרַא עשיכ
 ןעמ טָאה זדנוא ייב .רעפרעד עקימורַא יד ןיא ןוא לטעטש ןיא רעקידעבעל

386 



 עשירעטילימ עסיורג ,לַאטיּפש שירעטילימ א ,עיצַאטס:ןַאב א טיובעגפיוא

 ,ןעניזַאגַאמ

 -עג קירבַאפ-ץלָאה עסיורג יד זיא המחלמ רעד PD טייצ רעד ןיא

PANNטרעטשעצ ןצנַאגניא  PNןעמ  ONTעכלעוו ,עטייווצ א טלעטשעגפיוא  

UNAטריפעגנָא ןרָאװעג ןוא טעברַאעג טייצ עצנַאג יד  PNTעשירעטילימ ַא  

 .גנוטלַאוורַאפ

ONT ONTטרעיודעג , ONT PDזיא םוטרעזייק עשיכיירטסע  PTןלאפעצ . 

 יד טימ ןעמַאזוצ FANT PN טבעלעג טייצ עצרוק א רימ TINA ךאנרעד

 ,ןקַאילָאּפ יד TNT ןרַאוועג ןבירטראפ רעטעפש ןענעז עכלעוו ,רעניַארקוא
 ךיוא ןעגנולשעגנייא ןוא טייקידנעטשבלעז-הכולמ ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןעוו

 .עניַארקוא רעקיטש

 -עגקירוצ ןענעז טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו ,1918 ?IN ןיא

 ,יד ךיוא ןוא רעטילימ ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,עלַא יד ףרָאד ןיא ןעמוק

 רעוו ,ןריזילַאמרָאנ ןביוהעגנַא Pr טָאה ןבעל סָאד ,ןפַאלטנַא ןענעז עכלעוו

 טנפעעג יינסנופ PT טָאה סע רעוו ,קירבַאפ רעד PN טעברַאעג טָאה סע

 .בלעוועג ַא

 לאכימ דמלמ רעד טצעזַאב ךיוא זדנוא ייב ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא

 טנרעלעג ךיוא טָאה רע לייוו ,רערעל ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,גרעבסאפ

 ,שטייד

 -םיצולח עטשרע יד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זדנוא ייב זיא 1922 רָאי ןיא

 -רַא רעד וצ .לעמיק לאומש ןעוועג זיא רָאטַאזינַאגרָא רעד ,עיצַאזינַאגרַא

 לעגיפש השמ ,ןאמטכיל ףסוי ,דלעפניילק השנמ :טרעהעג ןבָאה עיצַאזינַאג

 ,רענייא INI זיא MT PD .ַא .א ךיליירפ ןבואר ,ךורפש לצעג ,ןַאמזיוה יכדרמ

 ןייק קעװַא ןענעז ערעדנַא ייווצ .לארשי ןייק ןעוועג הלוע לעמיק לאומש

 ,עקירעמַא

 DDN טייצ רעצרוק | ַא PNR רעבָא ,ןלַאפעצ PT זיא עיצַאזינַאגרָא יד

 ןענעז סע ןכלעוו PR ,הילצרה ןיירַאפ רעד טריזינַאגרַא יינסנופ Pr טַאה

 סעזערפ רעטשרע רעד .ףרָאד ןופ עכעלטנגוי עלַא רעדילגטימ סלַא ןײרַא

 .לעגיפש השמ -- רעטערטרַאפ PT ,ןאמזיוה יכדרמ ןעוועג זיא

 סע PR טייקיטעט-רוטלוק עטריזינַאגרָא IN ןביוהעגנַא PT טָאה סע

 רעכלעוו PN ,קעטָאילביב א TN זיירקמַארד א ןרַאוועג ןפַאשעג PW זיא

 .שטייד ןוא שיליופ ,תירבע ,שידיי ןיא רעכיב ךס א ןעוועג ןענעז סע

 ,לארשיל תמייק TP IND טעברַא IN ןרַאוועג טריפעג זיא קיטייצכיילג

 .לעגיפש טעדנעב טריפעגנַא ONT סע רעכלעוו טימ

 YA“ ןבַאה סע רעכלעוו PR לוש-תוברת עטוג א טַאהעג TNT רימ

 IND ןסרוק ןעוועג PIN ןענעז סע .רעטלע PR 7 רָאי ןופ רעדניק טנרעל

 .תירבע ןדער טנעקעג TP ןדעי טימ ןעמ טָאה זדנוא ייב .ענעסקַאוורעד
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 -רעביל המלש :ןעוועג ןענעז לוש-תוברת רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרַא יד
 .גרעבנרינ בד ןוא קַאװטיל עשוהי ,ןַאמ

 עשוהי ,ןייטשלקניפ ףלָאװ : ןעוועג ןענעז ץולחה ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד

PRN?ַא .א . 

 -"הינודרוג | א ,ריעצה רמושה ןופ IP ַא ןפאשעג ךיוא PT טָאה סע
 .ןַאמרעגנוי סחנפ טריזינַאגרָא טָאה סע עכלעוו ,גנולייטפָא

 ןעמ ןוא תסנכה תיב סָאד ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא 1931 רָאי ןיא

 TN ,ךיז טייטשרַאפ .ןענעוואד DW קַארַאב א טיובעגפיוא קילייווטייצ טָאה

 ןגעוו ןטכַארט ןעמונעג דלַאב טָאה ןעמ ןוא ור ןייק ןבעגעג טשינ טָאה סָאד

 וויטַאיציניא יד ,ןרענעש א PR ןרעסערג א ,תסנכה תיב םעיינ ַא ןעיוב

 ,רעגניזעלג עמריפ רעד ןופ עיצַארטסינימדַא יד ןעמונעגרעביא טָאה

 TT ONT ןעמ .ןַאלּפ א ןטעברַאוצסיוא ןעמונעג ךיילג PT טָאה ןעמ

 ONT רעכלעוו ,ביבא-לת ןופ טקעטיכרַא IN טימ טקַאטנַאק PR טלעטשעג

 םעד VIN PN קידנעמענ ,תסנכה Ma םעיינ ןופ ןַאלּפ א טנכייצעג זדנוא

 ,לארשי ןופ ליטס

 תסנכה תיב PP יובפיוא םעד ןרינַאלּפ ova רעמענלייטנַא-טפיוה יד

 ,ָאריּפש הדוהי ,רַאפ לרַאק רָאטקעריד רעד ,רעגניזעלג עמריפ : ןעוועג ןענעז
 רעד .א .א ןאמטרַא קיזייא ?apy ,דלעפנטכיל רעינישזניא ,ןייטשקַאל םייח

 טשינ ךיז ONT סַאװ ,ןינב רעקיטכערפ א ןעוועג ךעלקריוו זיא תסנכה תיב

 .תסנכ-יתב ענייש עקיטנייה יד טימ ןעמעש IS טאהעג

 -נרינ לצרעה ,ןַאמיינ ןורהא ,לעמיק ARN : ןעוועג ןענעז םיאבג יד

 .רעטייווצ א ןעוועג ?WW? OVI זיא ייז ןופ רעפראש לשיפ ןוא גרעב

 VON םהרבא ןעוועג זיא ארוק-לעב רעד

 DR םילוח-רוקיב ,עסַאק-דסח-תלימג ַא ןעוועג TPN זיא זדנוא ייב

 .עיצַאזינַאגרָא-ָא"ציוו ַא

TINA 1929 AX DPNרעייז טַאהעג לוש-תוברת רעד ןופ רעדניק יד  

 ןטריזינַאגרָא לעיצעפס ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טירטפיוא ןטצעל

 .טנווַא-הכונח

 רעייטשרַאפ יד טימ ןעמַאזוצ הילצרה PN עיצַאזינַאגרָא יד טָאה םירופ

 רעד ןעוועג ךיוא רעדייל זיא OND ,לַאב-םירוּפ ַא טריזינַאגרָא ַא"ציוו ןופ

 ,בושי רעזדנוא ןיא רעטצעל

 ןופ קעװַא המחלמ רעד ןופ גָאט ןטשרע ןיא ךיא ןיב 1941 רָאי ןיא

 ןיימ רעמ PW ANA ןוא ײמרַא רעד ןיא טריזיליבַאמ ןרַאוועג ,םייה רעד

 .ןעזעג טשינ ףרָאד-םייה
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 ווא ש טיראווס

 דלעפנייוו באז

 ףראד ןיא ןדיי

ONזיא  PA PR IW FAINT ONTןוא ןסקַאוועגפיוא ,ןרָאװעג ןגיוצרעד  

 -נָא PT טָאה עכלעוו ,עפָארטסַאטַאק רעקירעיורט רעד זיב טבעלעג

 עשידיי יד טעטכינרַאפ TIN עּפָאריײא PR ןדיי יד ףיוא ןביוהעג

 .טנגעג רעזדנוא ןיא ךיוא תוליהק

ANT ONTרעטעמַאליק 3 ,וואשטיראווס  PDּווו ,ווָאטַאינזאר לטעטש  

 ,רעניַארקוא לייט רעטסערג רעד ,רעניווונייא 3000 ךרעב טבעלעג ןבָאה'ס

xןשיווצ .תוחפשמ 5 ,ןדיי לייט רעטסנעלק רעד ןוא ןקַאילַאּפ לָאצ עסיוועג  

 ןיב ךיא רעכלעוו pp ,דלעפנייוו החפשמ יד --  תוחפשמ עשידיי 5 יד

 -- קניפ : תוחפשמ יד ךיוא טניווועג ףרָאד רעזדנוא ןיא ןבָאה סע .דילגטימ ַא

 ,תופוע טימ טלדנַאהעג ONT ןאמכַאה החפשמ א .עמשטערק א טרָאד טריפעג

 .םירחוס -- ענאט תוחפשמ 2 .שיפ ןוא רעייא

 -אב ,עטגייווצרַאפ PR עסיורג ַא ןעוועג זיא דלעפנייוו החפשמ יד

 יד .ךעלקינייא ןוא רעטכעט APD PR ןיז ףניפ ,עבָאב-עדייז ןופ ןענַאטש

 -אוו א DN דלעפ שפיה ,טפַאשטריװדנַאל ַא טַאהעג טָאה ערעזדנוא החפשמ

 טריפעגנַא ןבָאה לימ יד PR טפַאשטריװדנַאל יד ןטעברַאַאב ןטימ .לימ-רעס

 ,רעניַארקוא ענעגנודעג ןופ ףליהטימ רעד טימ ןיז יד

 םיבוט םימי YOR NON IND PR הליהק רעד וצ טרעהעגנָא ןבָאה רימ

 -וצ ךיז טגעלפ לַאפטיונ PN .ןענוואד ווָאטַאינזָאר PP ןעגנַאגעג ןעמ זיא
 יד .ןגָאז-שידק PN ןענעװַאד ןענָאק וצ ידכ ,ףרָאד PR PIO N ןעמוקפיונ

 ייב .לוש רעװַאטַאינזַאר ןיא ןענרעל ןגעלפ ףרַאד םענופ רעדניק עשידיי

 וצ דמלמ א ןוא רעדניק יד ןענרעל וצ עקטנַאנרעוװּוג ַא ןעוועג זיא זדנוא
 -נעמ עמורפ זעוועג ןענעז VANDI ןוא עדייז ןיימ .רעדניק יד שידיי ןענרעל

 טנרעלעג רעדניק יד ךיז ןבָאה שיאערבעה .טייקשידיי ןטיהעגּפָא ןוא ןשט

 OND“ ןעוועג זיא רערעל סנעמעוו ,לוש רעשיאערבעה רעװָאטַאינזָאר ןיא

 .ל"ז לארג םהרבא ייב זיוה ןיא ןעוועג זיא לוש יד .גרעב
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 -טנַא הביבס רעזדנוא ןיא ךיז ןבָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 PR זיא ןענייארַאפ יד ןשיווצ .ןענייארַאפ עלַאנָאיצַאנ yay PWIND טלקיוו

 לייטנַא ןוויטקַא IN INT PR ןכלעוו PR ,"הינודרוג,, יד ןעוועג ווָאטַאינזַאר

 DAN“ ,ןטייקיטעט-רוטלוק ענעדישרַאפ ןרָאװעג טריפעג ןענעז'ס .ןעמונעג
 .ןטסעמרַאפ-טרָאּפס ,קיזומ טימ גרעב יד PR ןגולפסיוא ,טעברַא-סגנורעלק

 TD ,,א"קיא ןופ עיצַאגעלעד עשידיי ַא ןעמוקעג זיא וואשטיראווס ןייק

ow WA PONידכ ,עיצַאזינַאלַאק  Iהרשכה א ןריזינַאגרָא  ANDרעשידיי  

 INT“ ןענעז טפַאשטריוו רעזדנוא PR .טעברַאדלעפ ןענרעל וצ ,טנגוי

 ONT ,םיצולח ןעמענוצפיוא ידכ ,ןעגנוטיירגוצ ענעדישרַאפ TIN טריפעג

 DR עכעלטפַאשטריוו ערעדנַא PR יירענטרעג ,טעברַאדלעפ ןענרעל ןלָאז

 .ןטעברַא עכעלצונ

“YX טפַאשטריוו רעזדנוא PR ןענעז ןעירעפ-רעמוז יד PN ,1923 PN 

 יד ןשיווצ .רעדלעפ ערעזדנוא ןיא ןטעברַא וצ ידכ ,ןשטנעמ עגנוי ןעמוק

 ,קעלאד זוַאהטסול ,ןטנעדוטס ןעוועג ןענעז ווָאטַאינזַאר ןופ ענעמוקעג
 ביוטלעטרוט ,אדנַא רענַאק ,רעגרעב עשטניט ,ןאמרעביל ,קינונ זואהטסול

 ייז .ערעדנַא ןוא קַאווטול ,(שוליוו) ףלָאװ  PT TANTןעסַאק ייב טקילייטַאב

 .ןטעברַאדלעפ ערעדנַא ןוא ייה

 -אווס ןייק ןעמוק ךעלרעיירָאי ןגעלפ טסוגיוא-ילוי םישדח יד ןיא

 ןוא ײמָאלַאק ,שטיבָאהַארד ,ןיוו ןופ םיבורק עטנעַאנ ערעזדנוא וואשטיר

 PD סיוש רעד ףיוא ןעירעפ ערעייז ןעגנערברַאפ וצ ידכ ,רעטרע ערעדנַא
 -טנגוי יד .טנגוי ךיוא ןעוועג ןענעז טסעג ענעמוקעג יד ןשיווצ .רוטַאנ רעד

 קידנעמענרַאפ ,בולק-טרָאּפס ַא טעדנירגעג ווַאשטיראווס PN ןבָאה טסעג

 ןעוועג זיא רָאטקורטסניא-טּפיוה רעד .ןליּפש-טרַאּפס ענעדישראפ טימ ךיז

 רעזיטָאנּפיה ,רעקימעדַאקַא IX ,שטיבָאהַארד PD ינוב רעניילק ןיזוק ןיימ

 .טרָאּפס יילרע-לכ ןופ רעבַאהביל א ןעוועג ןיב ןיילַא ךיא .טַאּפעלעט ןוא

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע .ןעגנינערט ןרווַאעג טריפעגכרוד ןענעז ANB ןדעי
 .ַאקסניהערעּפ TIN וווינשָארב ,וָאטַאינזָאר PD רעלטרָאּפס DM ןטסעמרַאפ

PINעלג עמריפ רעד ןופ ןַאבניילק רעד טימ ןגולפסיוא ןעמוקעגרַאפ ןענעז - 
 .ַאדַאלַאמסַא PR רעדלעװ-ןטַאּפרַאק יד PR ,ווּוינשָארב PR רעגניז

 ,בולק-טרַאּפס רעוואשטיראווס TID רַָאטַאזינַאגרָא רעד ,דלעפנייוו ינוב

 ןופ ןעגנַאגעגסיוא רע זיא ךעלניישרַאוו ,דנַאלסור PNR ןעמוקעגמוא זיא

 .רעגנוה
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 ןאמדירפ-רעלזייה תידוהי

 ךאנ רערט א

 טייקנייש רענעווקעגמוא

 PM TD ןרָאװעג ןסירעגּפָא PA PR יוו ייברַאפ רָאי 23 ןיו
 ןלעוו ץרַאה ןיימ ןיא ןוא ןעקנַאדעג עניימ ןיא רעבָא ,החפשמ
 לאמנייק ךיז בָאה ךיא .טצירקעגנייא ןייז דימת ןטלַאטשעג ערעייז

 ןבעלוצכרוד דנַאטשמיא זיא ץרַאה ךעלשטנעמ ַא זַא ,טלעטשעגרָאּפ טשינ
 .רעיורט PR טפַאשקנעב ליפיוזַא

 רעלזיה השמ רעטַאפ ןיימ TID טיוט ןטימ ,1936 רָאי PR ןיוש
 עטסטלע יד ,ךיא .עידעגַארט עקירעיורט ןיימ רימ רַאפ ןָא Pr טביוה

 ןרעטכיילרַאפ טלָאװעג INA ,דניק א ןעוועג INT WI זיא עכלעוו ,רעטכָאט

 רעטסעווש עניימ ןעיצרעד ריא ןפלעה ןוא רעטומ רעכעלקילגמוא ןיימ

TXףיוא קידנגָארט .רעדורב ןקיצנייא  NIN PTלוע ןרעווש  PR ANT 

 רעבָא ,ליצ ןיימ ןכיירגרעד לעוו ךיא I ,גנונפָאה רעד wn טבעלעג

AW PRרערעטסניפ א ןפָאלעגנָא םיצולפ זיא ,רעמוז ןטימניא ,1941  

 JOM PD ןסירעגּפָא ןרָאװעג PI PN .וָאטַאינזָאר ןיא ?TD יד IND ןקלָאװ

 רעדיוו ןצרוק ןיא ךיז גנונעפָאה רעד wn לטעטש סָאד טזָאלרַאפ ,החפשמ

 SRD“ ןרָאװעג טשינ לֶאמנייק זיא גנונעפָאה יד רעבָא ,ןפערט וצ ייז טימ

 טעטכינרַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעדרעמ עשיטסיצַאנ עשטייד יד .טכעלקריוו

ONTםוטנדיי  PNRעּפָאריײא , TANTיד טעטכינרַאפ ךיוא  “INT PR TD 

 ,וָאטַאינ

 :ןענעז ווָאטַאינזָאר PNR החפשמ ןיימ TD ענעמוקעגמוא יד

 רעטסעווש עניימ ,ןַאמרעגנוי המלש תב ,רעלזייה ַאזָאר רעטומ ןיימ

 סלעזיימ לטיג עמומ ןיימ ,שרעה רעדורב ןיימ ,הרש ןוא לרעפ ,םירמ

 טור לרעפ עמומ ןיימ ,דלעפנערב השמ ןיזוק ןיימ ,רעדניק עריא טימ

 .רעדניק ןוא ןַאמ ריא טימ
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 ןרָאי עטצעל

 ,אקסניהערעפ זיא ,וַאטַאינזַאר TS זיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 "רוטלוק ןיא גייטשפיוא IS ןעמוקעגרַאּפ ווָאשטירָאוופ ןוא ווָאינשוראב ןיא

 עשיטסינויצ יד ךיז BSR טקראטשעג סרעדנוזַאב .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג

 רעמ POS גָאט ןדעי טימ ןבָאה ענעסקַאוורעד יד ןוא טנגוי יד ,טייקיטעט

 טנרעלעג טָאה ןעמ .לאעדיא-ןויצ ןראפ טעטיוויטקַא רעייז טקראטשראפ

 TS םולח ןטימ ,הילע וצ ךיז טיירגעג ,הרשכה ףיוא ןעגנַאגעג ןוא תירבע

 זיב -- -- קלַאפ ןשידוי ןופ טפנוקוצ יד ,םייה עלַאנַאיצַאנ עשידיי יד ןעיוב

 רעצנַאג רעד טימ ךיז טָאה תיחשמה ןטש רעד ןוא ץק רעד ןעמוקעג זיא סע

 ךיז טימ טגנערבעג WN םיבושי ערעזדנוא ףיוא ןפרַאוועג טייקמאזיורג

 .םוקמוא ןוא ןברוח

NDTרעלדירפ  
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 טכיל ONT IX ןדניצ םיובסונןרעטש יכדרמ PR ץראעוש טעדנעב ,רעלדירפ הירכז

PINהרכזא רעד  PR1971 ביבא-לת . 



 קָאווטול והיעשי
 קרָאי-וינ

 לאט ןיא

 ןייפ ?TIN WAN ןופ

 סָאד טנייוו'ס ,קיטייוו רעד רעסערג ןוא רעיורט רעד זיא סיור

 ןיימ ,"דדב הבשי הכיא, :גנולפייווצרַאפ טימ טגערפ ןוא ץרַאה

 DN“ א ,ןרָאװעג טסיוורַאפ וטזיב ױזַא יוו ? וואטַאינזַאר לטעטש

 .םירוהטו םישודק יד PIN PM ןוא BRP pom גייב'כ ? םלוע-תיב רעט

 .ךָארב ןסיורג ןוא עידעגַארט רעזדנוא ףיוא

 ןייק קידנבָאה טשינ ןביירשַאב סע זעק רעוו ןוא ןסעגרַאפ ןעק רעוו

 ,ןענַאמרעד Spars ,ןלייצרעד ליפיוזַא pr טליוו סע ןוא -- וצרעד טנַאלַאט

 ןוא עטנעָאנ טימ ,לטעטש רעזדנוא ?PR TW יד ןבעלרעביא לָאמַא ךָאנ

 .ןשטנעמ ערעייט

 רימ טעוו ןורכז ןיימ לפיוו ,שיגָאלָאנָארכ ןעימַאב ךיז ליוו ךיא

 תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןעמַאר יד ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק וצ ,ןייז קיפליהַאב

 ןבָאה סע סָאװ ,םעד ןופ לייט א שטָאכ ןבעגרעביא PX ווָאטַאינזָאר טימ

 SRT PR ןברוח ןופ געט עטצעל יד ןיא םישודק ערעזדנוא טבעלעגכרוד

NONהבצמ עשילַאבמיס א ןלעטשפיוא ןפלעה וצ טימרעד ידכ  SND 

 .ןסעגרַאפ טשינ לֶאמנייק yn רימ עכלעוו ,םירוהטו םישודק ערעזדנוא

 לא לא
* 

PNעיִאוו רעװַאלסינַאטס ,ןליופ ןיילק -- עיצילַאג חרזמ ןקילָאמַא - 

 -אוו 2 טימ ןטַאּפרַאק ןופ גרעב יד PN ,טַאיװָאּפ רענילָאד ,עווטסדַאוי

 עקידווענח עניילק סָאד ןגעלעג זיא -- אבוד ןוא ַאװשטעשט :ןרעס

 עכלעוו ,תוחפשמ עשידיי 500 ךרעב TD בוש" א ,וָאטַאינזָאר לטעטש

 ןוא עכעלטע יד ןופ ןדיי ץוח ַא ,תושפנ 1,800 ךרע ןַא טלייצעג ןבָאה

 -רעטעמָאליק PR ,חטש ןיא ןיילק .וואטַאינזָאר םורַא רעפרעד קיצנַאווצ

 ןוא לעפמַאי השמ ןוא טעדנעב ןופ זיוה ןשיווצ ןענַאטשעג זיא לקיפולס

 ןבענ -- עטייוצ סָאד .טָאטש רעד רעטנוא גרעברעפפוק הירא עיסיז

 סָאד ןוא רעטכורפ םלושמ ןגעקַא ,רענדנַאל שרעה לארשי ,רענסַאק עטלַא

 .ףרָאד JOON ןפיוא רעשטייד יכדרמ ןגעקַא רעלדא היח רַאפ -- עטירד

 : ןעוועג זיא ןעמָאנצ רעד on לטעטש רעזדנוא ןעוועג עקַאט זיא ןיילק

 .ןבעל טימ לופ ןוא ןדיישַאב ,ןייר רעבָא ,"ךעבענ;

 רעטנעצ םעד טניּוווַאב סנטסניימ טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 boy א ,תוכאלמיילעב ,םירחוס TD ןענַאטשַאב זיא ,לטעטש םענופ
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 TP ךיוא ןבָאה ךעלריטַאנ PR עטמַאַאב ,ץנעגילעטניא עלענָאיסעפָארּפ

 ןעוועג זיא הסנרּפ POY לַאװק-טּפױה רעד .טלעפעג טשינ טײלעמערָא

 .גָאטקרַאמ רעד זדנוא YD ןעמוקרָאפ טגלפ סע TWN .,ךָאװטימ רעדעי

 ןופ ןעײטרַאּפ עלַא .זדנוא ייב טילבעג שממ ont ןבעל wom א

 TN טריזינַאגרָא ןעוועג ןענעז סטכער םערטסקע ra סקניל םערטסקע

 -טפַאשלעזעג ןוא עזעיגילער ,עלערוטלוק ,עלַאיצָאס סאד טרילוגער ןבָאה

 -רעד וצ טרעוו זיא סע .טנגוי רעזדנוא ףיוא טקריוועג ןוא ןבעל עכעל

WANא שטָאכ  ANDטעברא רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ , 

ONT TINסרעלזייר יסעפ -- גרעבנעזָאר השמ ,ןפַאשטכער ןושמש :ןענעז  

 ,ןייטשלעדע סקַאמ ,ענאט עלוש ,קילאפ יתבש ,רעלדא ןימינב ,ןַאמ

 -הדוהי ןרעטש יטנומ ,רעטכורפ לקנַאי ןוא השמ ,גרעברעיוז םהרבא

 -יימ-בייל .רגא ,לעקנערפ לצעג ,םיובנעזַאר בייל-לאומש ,ןרעטש שרעה
 ,קינראב קיזייא ,ןַאמסייו דוד ר"ד ,ןַאמרעב יזיא ,זיוהטסול ינומ ,סלעז

 ,ןַאמסדנַאל יניד ,ביובלעטרוט שוליוו ,ץיוװָארָאה ךורב ,גרעבנעזָאר יתבש

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא דנַארב רעדירב יד ,טשרעפ ּפיליפ

 IN“ ,יקסנַאשטשעמ ָאניסַאק, םייב בולקרעטַאעט רעשירָאטַאמַא רעד

 TID ןשטנעמ טימ ץיװָארָאה ןויצ-ןב PR ןעפאשטכער םולש pp טריפעג

 טימ לטעטש סָאד טבעלעגפיוא רעטניוו סרעדנוזאב ONT ןעײטרַאּפ עלא

 -לעזעג רעזדנוא וצ ןגָארטעגייב JO א PR רעלעב ןוא ןעגנולעטשרַאפ

 .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאש

IN ONזיא  ONTליטש ןעגנַאגעגנָא ןבעל , paומש חמי רעלטיה  

 ערעזדנוא ןבײרטסױרַא ןוא ןקינייפ ,ןגלָאפרַאפ וצ ןעגנַאפעגנָא ONT ורכזו

 .דנַאלשטייד PD רעדירב

 ןופ לטעטש רעזדנוא ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעוו ,1938 רָאי ןיא

 -רעד ךיילג רימ ןבָאה דנַאלשטייד ?PD TP ענעבירטעגסיורַא יד ןישנָאבז

 -טימ TID ןליפעג טימ IN ןעמוק ןטייצ עמַאזיורג ךעלקערש זַא ,טריּפש

 .דנאלשטייד TD םישרוגמ יד ןעמונעגפיוא רימ TANT טייקיצרַאה ןוא דייל

 INT TD“ עדימ PR ןגעמרַאפ רעייז ןופ טביורַאב ,עטשיוטנַא-שילַארָאמ

 טושפ ,דיירפ טַאהעג טסלָאמַאד ךָאנ סנטסקינייוו ייז ןבָאה געוו-רעד

 .טניירפ PR תוחפשמ ערעייז wn ןעמַאזוצ ןייז וצ ךעלקילג ןעוועג

 יד ןעוועג םיטילפ יד ןשיווצ ןענעז ןענָאמרעד PI Wp PR לפיוו

 יורפ רעד טימ םעדייא סרעטבָאלעג לסָאי -- רעגנוא ריאמ :עטשרע

TX NNTהשמ ןופ ןוז רעד -- רעלדירפ לאומש ;רעדניק עניילק ייווצ  

 ;ןוז סעטלַא -- רענסאק טעדנעב ;יורפ PR לעפמאי השנמ + יורפ טימ

 ; ןוז ןוא רעטכָאט טימ ןַאמרעסַאװ עדלעז ; וז סלסָאי -- רענסאק יזדנעב

 ;החפשמ PT טימ םעדייא סנעפאשטכער שרעה -- ןהַאק עשטמהרבא

 ילא ;ןוז סלכעמ השמ -- ילבנרָאק םהרבא :החפשמ TN ןַאמסייוו ןרהא

 םעדייא סרעגרעב לרעב -- קינרעוו דוד ;ךעלדיימ 2 om ןוז סלגיפש
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 ןוא ןאמ ןטימ רעטכָאט סגרעבנעזָאר השנמ -- היח .החפשמ רעד טימ

 רעדנעס ,ןפַאשעגלַאוו םייח ,רעגנילק יזדנעב ,סָארג המלש :רעדניק

 סרתסא הרש -- ץיווֶארַאה ןמלק ,החפשמ ןוא רעפיול Sow ,גרעבנעזָאר

 רעוו יו טבעלעג טָאה ןעמ .(שטלעק) ןַאמ ןטימ ץיווָארַאה עקהאל ,ןוז
 ,גנומיטש ערעווש יד ןסעגרַאפ טלָאװעג טָאה ןעמ ןוא טנעקעג טָאה סע
 .עגַאל עשיטילָאּפ עטנַאּפשעג יד

 רעבירַא PAIN סרעלטיה זיא 1939 רעבמעטפעס ןט-1 םעד קיטיירפ

 ערעזדנוא TD ךס א .הלהב א ןרָאװעג זיא סע .ץענערג עשיליופ יד

 וצ ןפָאלעג ןענעז ןטרַאק-עיצַאזיליבָאמ טַאהעג TANT סַאוו ,טיילעגנוי

 לָאז ןעמ טרַאװעג ןבָאה ערעדנַא .ןטקנופ-רעטילימ עטמיטשַאב ערעייז

 טשרעהעג טשינ IX טונימ רעטשרע רעד TD רעבָא ONT סע .ןפור ייז

 טדיילקַאב זיא רענלעז עטריזיליבָאמ יד ןופ רעוו ןטלעז ןוא גנונדרָא ןייק

 .ןרָאװעג טנּפָאװַאב ןוא

 ערעזדנוא PD עקינייא ךָאנ ןענעז .רעבמעטפעס ןט-3 םעד ,קיטנוז

 א ןפאכוצניירַא ווָאוואלסינאטס PP סובָאטיוא ןטימ ןרַאפעג םירחוס

 טַאהעג ןוא טנעה עקידייל טימ ןעמוקעגקירוצ רעבָא ןענעז ,הרוחס לסיב

 סָאוו ,ןברוח PX עטעגרהעג ןופ רעדליב עכעלקערש יד ןלייצרעד וצ

 POR ייז PIN .טָאטש PR ןָאטעגנָא ןבָאה ןענַאלּפָארע עשיצאנ יד

 קינַאּפ ןוא קערש יד .ןרָאװעג ןסָאשַאב AVN ןפיוא ןענעז ,םייהַא קידנרָאפ

 רענייק ,טכיל ןָא ,רעטצניפ טכענ יד .רעקרַאטש גָאט וצ גָאט ןופ טרעוו

DANNסע רעװ .סַאג רעד ףיוא ןייגוצסיורַא טשינ  ONTטרעה ָאידַאר א  

 סעדער עשירעצעה-שיטימעסיטנַא יד וצ PINT קידנּפַאלק ַא טימ I ךיז

 .ןעגנודלעמ ןוא

 : םייהַא טמוק סע .ןליופ-ברעמ ןופ םיטילּפ ךיז ןזייוואב לטעטש ןיא

 ןָאעל ר"ד ,קיגָאל ןוא ַאגיז רעדירב ייווצ ענייז ,גרעבסלעדַא קעליוו ר"ד

 -טסול קענונ WT ADP PN רעיפאס-ַאגיװדַאי יורפ ןייז טימ ץיוװָארָאה

 סרעלדירפ לאומש -- דירפ םהרבא ר"ד ,רעייפ אנעריא יורפ ןוא זיוה

 .ערעדנַא PR רעלעג הרש ; םעדייא

 הירכז ,להקה שאר רעזדנוא ןבָאה רעבמעטפעס ןט-15 םעד קיטיירפ

 דרַאנרעב רעגָאװש ןטימ גרעבנעזָאר יתבש ,רענצאמ ףסוי ברה ,ןאמרעביל

 -עמור רעד וצ רעקַאיפ סנַאמסדנַאל ךלמ טימ ןרָאפ ךיז טזָאלעג רעשטנעמ

 טשינ דרעפ יד ןבָאה ,גרַאב רענסארק םוצ קידנעמוקנָא .ץענערג רעשינ

 -עגנָא ,םייהַא קירוצ טרעקעגמוא PT TANT ייז .טרָא ןופ ןריר Pr טלָאװעג

 .ע"שבר ןופ ןוצר רעד ױזַא זיא אמתסמ זַא ,ןעמונ

 ןייז ןטלַאהעג וואטַאלָאמ ONT ,רעבמעטפעס ןט-17 םעד ,ירפ קיטנוז

 רעשיליופ רעד TD עיצילַאג-חרזמ ןעיירפַאב ןעייג ןטעווָאס יד IN ,עדער

 .טפַאשטכענק

 pw זיא ייצילָאּפ יד YO PR ,רקפה ןבילבעג Pw רימ ןענעז קיטנָאמ
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 טנפָאווַאב ,טריזינַאגרָא דוסב PT ןבָאה ,עגנוי ,רימ .ןרַאגנוא ךָאנ קעװַא

 .גנונַאפש רעסיורג PR טבעלעג ןלַאפרעביא עכעלגעמ ןופ טיהעגּפָא ןוא

 ןיוש ןענעז ירטס PR .ןקערש יצ ןעיירפ ךיז ןעמ ףרַאד יצ ,טסיוועג טשינ

 : ךיז טגערפ WA TR ןטעיווַאס יד ווַאלסינַאטס PNR ,םיחצור עשטייד יד

 ? ירזע NID ןיאמ

 ,רעכיז ןענעז ,עדער סווָאטָאלָאמ קידנרעה :לטעטש PR רעניַארקוא יד

INטמוק חישמ רעייז  PRןעגנַאֿפ  IS INנייִרַא רעטשרע רעד .ךיז ןעוועטנוב - 

 .ןוז סלעשטנַא יניב ,דנַאמַאיד עלבוַאר זיא ּפעלק ןּפַאכוצ

 לטעטש םענופ סױרַא ךיז טּפַאכ ,רעבמעטּפעס 70°20 םעד ,ירפ ךֶאווטימ

 ייווצ ךָאנ טימ ,ןוז סנַאמסדנַאל שרעה ,יניד רעטגַאוועג TN רענעגנולעג רעד

 שיטעיווָאס ַא טימ לטעטש PR Py ןעמוק PR ןילָאה זיב ןפיול wr .םירבח

 .קנַאט א ףיוא גנולייטפָא רעשירעטילימ

 ןריפנייא ןוא טכַאמ יד ןעמענרעביא ןופ הרדס א ןָא ךיז טגנַאפ טציא

 JT ןבָאה עכנַאמ .ןדיי ייב ןליפעג עטשימעג ןעוועג ןענעז סע .גנונדרָא

 ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ .טנייוועג דוסב ןוא טצכערקעג עכנַאמ ןוא טיירפעג

 עטעווערַאהרַאפ-רעווש יד ןעמונעגקעווא טושפ .ה .ד ,ןריזילַאנָאיצַאנ םוצ

 -- םיריבג עסיורג טגָאזעגסנייטשמ ערעזדנוא ייב רעזייה ןוא ןטפעשעג

 ןוא בייל ,לאומש ,וועל לקנַאי ,סָארג יכדרמ ,ןאמנזַאר לארשי on ןעושזרוב

 לטע ןאמפָאה םולש ,לקנערפ PRO ,גרעבנעזָאר יזייא ,רעלדירפ קיזייא

 — ץרוק לסָאי ,ןַאמטרא בייל-לארשי ףתוש ןוא רעלעג רעזייל ,ןעפַאשטכער

 -דיוו ןורהא ןוא עייש ,המלש ,רענליוו סעטַאמ ,םעדייא סלדנעמ-שרעה יצוס

 ?bor ,רענצייוו בייל ; םעדייא סכילמענ לדנעמ -- ךַאבנרעטש עיש ,ןַאמ

 טימ -- ,ענאט יצוועוו ,קילאפ בייל ,רעלעה יסאס ,רעגרעב יניפ ,רעגרעב

TNסע ,טרָאװ  TANTטרעהעגפיוא  IXןטפעשעג עטַאווירפ ןריטסיזקע  DN 

 .םוטנגייא

 -נַאוצרעביא PT רעדירב ערעזדנוא ןעמוקעגנָא זיא טכייל ױזַא טשינ

 רעשימָאנָאקע TN רעלַאיצָאס רעיינ רעד PN PT ןסַאפניירַא PR ןשרעד

 -עגנָא PT ORT ייז TD רעדעי .עטריסַאלקעד יד סרעדנוזַאב ,רוטקורטס

 TIN גנוקיטפעשַאב רעדָא טעברַא זיא סע AND סָאװ ןעמוקַאב IS טקנערטש

 יד MA גנוזָאל יד לייוו ,טעברַא רע IN ,גנוקיטעטשַאב א ,"עקווארפס, א

 םעד IND ."טשינ VOY -- טשינ טעברַא סע TID : עוועג זיא ןטעיווָאס

 טָארדַאב ןעוועג ןענעז תוחפשמ עכלעזַא Son ,ןקָארשעג רעדעי pr טָאה

 ךיז ןדיי ןבָאה ןטייקירעווש יד ץֶארט .ריביס ןייק ןרעוו וצ טקישעגסיורַא

INטעברַאעג ןבָאה זדנוא ןופ עטסניימ ,ןבעגעג הצע  PNוצ ןבָאה עכנַאמ  

 .טלדנַאהעג ךעלסיב

 .1942 ינוי ןט-22 םעד

 -רענעד א טשרעהעג טָאה המחלמ רעד ןופ גָאט ןטשרע םענופ ןיוש

 עסיורג רַאפ טייטש ןעמ זַא .שוחב טליפעג ONT ןעמ .גנומיטש עטריוו
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 PR ןבָאה תוחפשמ ערעייז טימ עטמַאאב עשיטעיווָאס עלַא .ןשינעעשעג

 .יימרַא עטיור יד ייז ךָאנ ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ OS ןביוהעגנָא שינעלייא

 ןעוועג סע זיא ,טשינ תועט ןייק ךַאמ ךיא ביוא -- טנעמָאמ ןטצעל םעד

 ןרופ PUN ןדיי 150--200 ןופ ךרע IN ןענעז -- ינוי ןט-30 םעד קיטנָאמ

 -סנַארט WAN PP ,ווַאלסינַאטס זיב IND א ןכיירגרעד וצ ןפָאלעג סופוצ ןוא

 רעייז זיא רעדייל .ןעוועג VWI טנגעג רעזדנוא ןיא טלָאמעד זיא טרָאּפ

 -ָארע עשירעלטיה יד ןופ לַאפרעביא ןַא תעשב .רעלַאטַאפ ַא ןעוועג לרוג

 -עגמוא ןיטַאיסוה ןיא עלַא טעמכ ןענעז גוצנַאב ןקידנפיול ןפיוא ןענַאלּפ

 ןעפַאשטכער םולש יוו ,ןסעגרַאפ טשינ לֶאמנייק סָאד לעוו PR .ןעמוק

 ? ריא BINT ONT ףיוא ,ןדייא :ןגירשעג טָאה החפשמ ןייז טימ קידנפיול

 רעד ןיא דָארג רימ זיא סע ."טימ טמוק ןוא ןגעמרַאפ רעייא רעביא טזָאל

 רבח ןוא בורק ןיימ טימ ךיז ןענעגעזעג וצ ןעוועג טרעשַאב הלהב רעסיורג

 טנייה זיב ךָאנ ןעגנילק רעטרעוו-סגנונרָאוו עטצעל ענייז .ץיווָארָאה ךורב

PRןרעיוא עניימ : ONT PIN,טסָאה ?וטסטרַאװ  PINןזָאלוצרעביא ארומ  

PTןגעמרַאפ  ?" 

 ןבָאה רעדייל .קילב ןוא לכש ןרָאלק טימ ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סָאד

 .הנכס יד זיא סע סיורג יוו ןובשחו ןיד ַא ןבעגעגּפָא ךיז ןדיי עלַא טשינ

 יד טימ IN ,טניימעג TANT סָאװ ,ןדיי ןענופעג PT ןבָאה סע ,טרעקרַאפ

 .ןבעל וצ ןייז ךעלגעמ רשפא טעוו ןשטייד

 ןייגוצסיורַא טגַאוועג טשינ ONT רענייק .רקפה ןבילבעג זיא טָאטש יד

PINרעד  TIN ONןסעזעג  PRסיורג ןיא טבעלעג ןוא טרַאּפשרַאפ רעזייה יד  

 -טיה רעייז ףיוא קידנטרַאוו ,רעניַארקוא יד ןבָאה החמש סיורג טימ .דחפ

 .לטעטש ןיא ןעוועשוב דליוו ןוא ןריזינַאגרָא ךיז ןביוהעגנָא חישמ-רעל

 -עיווַאס ענעבילבעגקירוצ יד טקידיילעגסיוא ןוא טביורעג ןבָאה ייז תעשב
 ךיז ,סנטייוורעד TD וליפא ,טגַאװעג טשינ דיי ןייק טָאה ןטפעשעג עשיט
 ךיז TANT רעטסיולק ןשיניַארקוא ןבענ טפעשעג ַאזַא םענייא ייב .ןקוקוצוצ
 דָארג ןוא טַאטש יד ןזָאלרַאפ םייב ןטַאדלָאס OND עטצעל יד טלעטשעגּפָא
 קזוח ןטַאדלָאס יד ןופ ןבָאה סָאװ .םיצקש עקידהפצוח PIX ןפָארטעגנָא
 -אלש ליסַאװ טגײלעגקעװַא ליוק א טימ ייז TID רענייא טָאה --- טכַאמעג
 -ריבטימ עשיאיוג ערעזדנוא ראפ גונעג ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ןוז ַא סקאפ

OPN IAטנייה זיב .ןדיי יד ףיוא םָארגָאּפ ַא וצ לַאנגיס  PR OMטשינ  
 -עג רעד PID ןברק סלַא טיהרַאּפ םעד TD טסלָאמעד זדנוא טָאה סע רעוו
 םייוג יד ןבָאה עינָאמערעצ-שינעבערגַאב רענדַארַאּפ רעד תעשב .שינעעש
 ףיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןוז סלקנעי ןַאמסַארטש השמ ןפָארטעגנָא דָארג
 ,ןגָאלשעצ קרַאטש םיא ןוא ,טכירעג טשינרָאג

 עשירַאגנוא יד ןעמוקעגניירַא זיא ,ילוי ןט-14 םעד .ירפ קיטיירפ
 ר"ד ,סַאברוק ר"ד טימ שארב ,רעניארקוא יד TANT רעבָא שיטקַאפ .ײמרַא
 יד ןעמונעגרעביא ש"מי .א .א לַאװָאק סיקצענַאּפַאל ,קַאטסָאק חלג סקַאפַאלש
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 .לטעטש רעזדנוא רעביא טכיזפיוא עשיאייצילָאּפ ןוא עוויטַארטסינימדַא

 ןליופַאב ןוא ןדיי טּפַאכעג ץילימ עשיניַארקוא יד ONT גָאטימכָאנ קיטיירפ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןינעל ןופ לָאמקנעד םעד ןטכינרַאפ ןוא ןכערבעצ וצ ייז

TDיד  JOY UNOטלעטשעגפיוא  PNRןַאמסייוו עלַאכעמ ןגעקַא ץֶאלפ-גניר . 

 ,םייוג עטוג זדנוא ייב עטלייצעג רָאּפ יד ןופ רענייא זיא טכַאנ קיטיירפ

 IN ,טלייצרעד ON דוסב ןוא סָארג יכדרמ וצ ןעמוקעג ,יקסנישיוו ןַאוויא

 ןדיי יד ןעוו ,תבש ןגרָאמ ףיוא ןסָאלשַאב טָאה טעטימָאק רעשיניַארקוא רעד

 ןפעלשנעמַאזוצ ייז ץילימ עשינַארקוא יד לָאז ,ןענעוואד םענופ ןייג ןלעוו

 םענופ ןעגנערבּפָארַא .םיתילט יד ןָאטנָא ןדיי יד ןעגניווצ ,ץַאלּפגניר ןפיוא

 סנינעל ןופ רעקיטש ענעכָארבעצ יד ןעמעננעמַאזוצ .ןורא םעד םלוע-תיב

 DR היוול ַא ןריפכרוד סעינָאמערעצ PX דַארַאּפ סיורג WM TIN טנעמונָאמ

 ,ןטָארעג ןיכדרמ ORT יקסנישיוו .ןבָארגאב סָאד םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא

 DONT יכדרמ .ןעמַארּפָא טכַאנייב רע לָאז ,לַאדנַאקס םעד ןדיימרַאפ וצ ידכ

 סעלבואר םייח טקעוועגפיוא גָאטרַאפ 3 Naw ,ןבעל yr קידנלעטשנייא
 ענעכָארבעצ יד ןעמונעגנעמַאזוצ ןבָאה PON עדייב PR Pr סרעטכעוו

 DR זיוהטכָאלש רעטנוא pa טפעלשעג עלעגעוו-טנַאה ַא PR PNR רעקיטש

 .ןבָארגַאב ץומש ןופ רעבירג יד ןיא טרָאד

 ןבָאה טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רעניַארקוא יד ONT גָאט םעד ןופ

 ,טניירפ עקיטכענ יד .ןדיי וצ האנש עקידתועשר ןזייווסיורַא ןביוהעגנָא ייז

 -לעטשרַאפ PR טבעלעג ?paw ליפ ױזַא ןבָאה סָאװ ,רעדירב רעטוג עטסעב

 ןתמא רעייז ןזיוועגסיורַא לָאמַאטימ TANT ,זדנוא טימ טפַאשטניירפ רעט

 עשידיי עלַא רעביא ןעגנַאגעגמורַא ץילימ יד זיא געט עצנַאג .ףוצרפ

 ןוא הרוחס עשיטסינומָאק ןכוז ןופ דיירסיוא ןרעטנוא טעוועשובעג רעזייה

 .ןלעפעג זיא ייז ANI ONT טביורעגוצ

TIN 7 IWIN 6 PDטלעטש) טכַאנרַאפ  JORרָאפ  PRטסוגיוא-ילוי , 

 טכענ יד .סַאג רעד ףיוא ןזייוו ךיז טרָאטעג טשינ דיי ןייק טָאה (ןציה יד

 טָאה רעצרעה עקידנּפַאלק טימ .געט יד ןופ רעכעלקערש ךָאנ ןעוועג ןענעז

 ,טכַאנ ַאזַא רענייא PR .זיוה Pr ףיוא לַאפרעביא ןַא טרַאוורעד רעדעי

 ןכעלנעזרעפ ַא קידנבָאה ,םייוג רָאּפ ַא) זיוהטסול קענונ .רד םעד קידנכוז

 ,רעייפ רָאדיזיא .רד ןטלַא םעד ,רעווש ןייז טּפעלשעגסױרַא ייז ןבָאה (ןובשח

ONT ONTןוא ןגָאלשעצ םיא -- רענסַאק לסָאי ייב טניווועג טסלָאמַאד  

 .טביורעגקעווַא ON ייב עקַאט ןבָאה ייז סָאװ ,לעמ קַאז ַא ןגָארט וצ ןלױפַאב

 ,בורק ַא סלעקנערפ ריאמ -- זייר יציא טריטסערַא הביס א ןָא ןבָאה ייז

 לָאמ ייווצ .ןגָאלשעצ קרַאטש ייז TIN TT ערעדנַא JON ןוא ןַאמרעסַאװ לאירזע

 טגעמעג TT TANT ,12-10 PD -- קיטשרענָאד TIX קיטנָאמ -- INN רעד ןיא

 -וצנייא דיי א ןעגנולעג זיא ןעוו ןטלעז ןוא ץַאלּפקרַאמ ןפיוא ןזייוו ךיז

 .טקודַָארפ-זייפש א סעפע TNT רערעייט א ראפ ןטייבסיוא רעדָא ןעלדנַאה

 ןעזעגוצ ךיז ךיא בָאה ץַאלּפגניר ןיא זיוה סָארג יכדרמ ןיא קידנעניווו
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 -קרַאמ ַא םענייא PNR .םירוסי TN תורצ עשידיי עסיורג יד וצ קיטייוו טימ

 -עג ,ךעבענ דיי רענעכָארבעצ רעטלַא IN ןעוועג ,רעגרעב יצניפ זיא גָאט

 קענַאי ןעמוקעגרעטנוא זיא ,זיוה סרעלדירפ לטָאמ וצ טראפשעגוצ ןענַאטש

 -מוא ,ןגָאלשעצ סָאװרַאפ NIN DN ןוא -- ש"מי רזממ סעקנַאה -- קאיאש

TDW JIMAרַאוטָארט  TINןיצניפ טזָאלעגרעביא .סיפ יד טימ ןטערטעג  

 בייל טנגעגַאב רזממ רעד טָאה ,רענייר דוד ןבענ קידנעמוקוצ PNR ןגיל

 א ןעוועג FI זיא בייל יוו ױזַא רָאנ .ןגָאלש םיא ןעמונעג PR רענצייוו

 .ןפיולטנָא TR ןסיירוצקעווא pr ןעגנולעג ON זיא שטנעמ רעגנוי

 ןוז סעניב םירמ לואש -- שרעה םהרבא ,סיפ יד ףיוא עקילַאק רעד

 טשינ .הבוט א םיא MD סעפע JOVI ש"מי ןסַאברוק .רד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 םעד ןסירעגסױרַא ,ןבעגעג PIT א ON רע טָאה יוליפַא קידנרעהסיוא

 דלַאב ךעבענ רע זיא ,ןייג םוצ טצונעג טָאה עקילַאק רעד סָאװ ןקעטש

 .ןטערטעג סיפ יד טימ ךָאנ DN ONT חצור רעד ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפעג

 עטגנַאלרַאפ עדעי ןלעטשוצ טזומעג ןדיי יד ןבָאה ןגרָאמירפ ןדעי

 ,ןטעברַא עטסטרעפמולעגמוא ןוא עטסרעווש עטסואימ יד וצ רעטעברַא לָאצ

 םַאנסיוא ןָא ,קיליוויירפ .ןרעלקסיוא סע ןעק Pox לווייט רעד רָאנ סָאװ

 ףיוא TX טריזינַאגרָא דלַאב pr רימ ןבָאה ,רענעמ ןוא ןעיורפ .AN ןופ

TTY?רעטעברַא לָאצ עטגנַאלרַאפ יד טלעטשעגוצ טייצ רעדעי וצ ,לעפַאב . 

 לאטשדרעפ ַא PN VOM ONT ןקינייר וצ ןלַאפעגסיוא לָאמנייא זיא רימ
 ןוז סרעגרעב יניפ לרכש טימ טכירעג ןגעקַא גרַאב ןפיוא ייצילָאּפ רעד ייב

TINזיא טעברַא יד רעווש יוו .(יפענ סנַאמפָאה םולש) רעטַאר קערַאמ .רגאמ  
 תושלח וצ טושפ זדנוא ךורעג רעקידשופיע רעסואימ רעד טָאה ןעוועג
 ןייז ןופ ןעמונעגסיורַא לרכש טָאה PINT ONT PT ןּפַאכרעד וצ .ןגָאלשעג
 טייצ רענעי ןיא סָאװ ,טשרּוװ ןרשכ ןטנקירטעגסיוא לקיטש ַא ענעשעק
 טונימ רעד ןיא דָארג .זדנוא טימ טלייטעג ךיז ןוא ,רצוא ןַא ןעוועג סָאד זיא
 -אב ןוא ראשטאמ םענופ קושטנַאמַאטַא טנַאיצילָאּפ רעד ןזיווַאב PT טָאה
 וצ ןעגנורפשעגוצ הער-היח ַא יװ רע זיא ,סעפע ןעייק Wa יוו טקרעמ
 ןלרכש טרעדנווואב טושפ בָאה ךיא .ןגָאלשעג רעוועג ןטימ םיא ןוא לרכש
 הלווע PP לֶאמנייק טָאה סָאוו ,רעטקַארַאכ TN MD PR קראטש שטנעמ ַא--
 טנעקעג PN MD םעד טגָאמרַאפ לָאמ ONT טָאה ,ןגייוושרַאפ טנעקעג טשינ
 ךיוא לֶאמנייק ONT רעבָא לעװ PN .טשרעהַאב PT ןוא סעכ ןייז ןעמיוצ
 טָאה עמיטש רענעכָארבעג ןוא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ יוו ,ןסעגרַאפ טשינ
 המקנ ןוא ןבעלרעביא לָאמַא סָאד רימ ןלעוו ! עקייש, : ןָאטעג גָאז ַא רע
 *?ןעמענ

Waryטעברַא רעד וצ ןדיי ןקיש טגעלפ ןעמ ןעוו .ןעוועג זיא ךָאנ  
 -רַא עשידיי 25 PD עפורג א PNR .שטיווָאכערק PP עיצַאטסנַאב רעד וצ
 ןָאעל .רגאמ ,ץיווארַָאה ןָאעל ר"ד : ןעוועג ןענעז סע רעכלעוו PR ,רעטעב
 -אווש ןייז ,גרעבנעזָאר יתבש ,קילאפ יתבש ,ןעפאשטכער ןושמש ,סלעזיימ
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 רעדייל סָאװ ,ערעדנַא ךאנ ןוא רעשטייד םולש ,רעשטנעמ דרַאנרעב רעג

PT PR Typןענָאמרעד טשינ רעמ , YTיד ןקינײרּפָא טפרַאדַאב ןבָאה  

 עדליוו ONT ןסײרסױרַא טנעה youn טימ ,סעניש יד ןשיווצ עקערטש

 טזומעג ייז ןבָאה טעברַא יד .ןטסימ ערעדנַא ןוא רענייטש ,זָארג קידעכעטש

 רעד ןעוו .ןאפש MD ןַאּפש ךיז קידנקור ןוא ינק רעד וצ זיב ןגיובעגנָא ןָאט

 דיי ַא יוו TOM רעד ןופ ןעזרעד ONT ןטיהעג ייז ONT סָאװ ָאּפַאטסעג

 ַא ןציז טביילב טייקדימ ןוא טײקכַאװש TD רעדָא .ןכיילגסיוא pr ליוו

 .ןקינעימעד ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טשינ ןיוש זיא -- טונימ

 YUN“ ןוא ץיה רעסיורג רעד ןופ טכַאװשעגּפָא ,סלעזיימ בייל ןעוו

 טקורעגרעטנוא לענש ךיז טָאה ,ןלַאפעגקעװַא זיא טעברַא רעטגנערטש

 ָאּפַאטסעג רעד .טלעטשרַאפ ODN רעפרעק Pr טימ PR רעשטייד םולש

 זיא סע רעוו טגערפעג ךיז קידנעמוקוצ ןוא טקרעמַאב סעפע רעבָא טָאה

 רע טָאה ףכית עקַאט ןוא ,רע זַא ,ןפורעגנָא ךיז םולש טָאה .ןציז ןבילבעג

 ONO רעד טימ ךיז טָאה םולש .רעוועג טימ קעלש -- ףָארטש por ןעמוקַאב

 TW .טלייצרעד רימ סע TANT POR בייל PR עקירעביא יד .טמירעג טשינ

 םעד ןגעוו ןעמולש טגערפעג טייהנגעלעג ַא ייב רעטעפש בָאה ךיא ןעוו

ONTטרעפטנעעג רימ רע : ANT PNRןָאט ױזַא טזומעג , Soטלָאװ בייל  

 .ןטלַאהעגסיוא ןעוועג טשינ פעלק PP רעמ

avaןטעיווַאס יד סָאװ ענובירט יד ןעמענעצ  TINTטלעטשעגפיוא  

 םולש טימ ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ץַאלּפגניר ןפיוא

 עילַאק טשינ ןעמענעצ OD ,ןעוועג זיא לעפַאב רעד .ןטעברַא IS רעשטייד

 םולש .ןעמוקַאבוצסיורַא ץנַאג וליפַא לגָאנ ןדעי PX לטערב ןייק ןכַאמ

 .ןפלעהסיורַא ןפָאלעג ןדעי IS ,עלַא IND טעברַאעג תמאב ONT ךעבענ

 זדנוא זָאל OR קעװַא טשינ PT עגרה :טדערעג ON וצ ANT PNR ןעוו

PINןציווש לסיבַא , ONTטסעז :טרעפטנעעג רע  TOR INTןגיוט ייז זַא  

 ןלָאז ןלעווק PNR ןעייטש ONT םייוג יד זַא ,טשינ ליוו ךיא PR WIT טשינ

 .ןגָאלש זדנוא טעוו ןעמ ןעוו ,ןעיירפ רעמ ךָאנ ךיז

 .טגָאמרַאפ ווָאטַאינזָאר רעזדנוא ONT ןדיי ןפיט עכלעזַא

 -סיורַא MT ןבָאה טעטימָאק ןשיניַארקוא םעד ןופ סולשַאב םעד טיול
 טסוגיוא ןט-25 םעד קידנעגנַאפנָא .ןזומ ןדיי עלַא זַא לעפַאב ַא ןבעגעג

 יוו ױזַא .(עטאל) Taxa ןלעג א טנַאה רעטכער רעד ףיוא ןגָארט ,1

 -העשת ןלַאפעגסיוא זיא טסוגיוא ןט-3 םעד .ה .ד ,רעירפ געט ייווצ טימ

 -רעביל הירכז להקה שאר רעד ןוא ,רענצאמ ףסוי בר רעזדנוא טָאה ,באב

INDןכייצ סלַא עטַאל עלעג יד ןָאטעגנָא ןיוש רעייפ .רד ןוא  TIDןטלּפָאד  

 ןפורעג ןוא טקזוחעג ,טַאהעג דיירפ סיורג ןופרעד ןבָאה םייוג יד .רעיורט

 ."איצילימ אקסווַאדישז,, :ייז

 יוזַא יוו ,ןביולג רעדָא ןייטשרַאפ וצ Sow ןטימ רעווש תמאב זיא סע

 ,טלדנַאוועג ,טלדנַאהעג תורוד ךרוד ןבָאה ןדיי עכלעוו טימ ,רעניַארקוא יד
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 טנַאקעג -- ,טפַאשטניירפ רעטנַאנ PR טבעלעג PNR םינכש עטוג ןעוועג
 ףיוא תונמחר ןוא השוב ןָא ןוא םיאנוש עטסרעטיב יד ןרעוו טכַאנ רעביא

NINןעלדנַאה זדנוא ןגעק ןפוא ןקידתוירזכא  ? 

 ןוא ץכ .רד טימ ןיב ךיא .ןבעג ליפשייב םעניילק ַא שטָאכ ליוו ךיא

 -אל טַארסטכירעג םענופ הנמלא ענעזעוועג יד ,יורפ עקיטסלָאמַאד ןייז

 ST PNR ןיב לֶאמנייא טשינ .טעדניירפאב גנַאל-ןרָאי ןעוועג ,יקסניז
 ןיא .טלעג ןיא גנע ןעוועג ןענעז ייז ןעוו לעיצעפס ,קיפליהַאב ןעוועג

 טשינ ,רקפה ןוא ץוש ןָא ןעוועג זיא לטעטש רעזדנוא ןעוו טייצ רעד

 PN ייז וצ ןעמוקעגניירַא PR ןיב טרָא PON ףיוא ןציזנייא קידנענעק

 AND א ןביילברַאפ וצ ייז wa טביולרעד רימ ייז ןטלַאוו יצ טגערפעג

 :ןפורעגנָא ךיז ONT הפשכמ יד רעבָא ,רימ טימ טיירפרעד PT טַאה ץכ

 זיא רימ ייב .ה .ד ."ַאדישז RAND NOT טיוואנ עצסימ אמענ ענעמ א,

 באה ,זיוה ONT ךיילג קידנזָאלרַאפ .דיי ןיימ רַאפ YPN ץַאלּפ PP רעמ

 רעטעפש זיא רעכלעוו ,ץכ ר"ד ןופ רעצ ןסיורג םעד טליפעגטימ רָאנ ךיא
 .ןברק רעטשרע רעד ןעוועג

 ,ןרָאי [YON PR PI NON םייב רעטמַאַאב א ,ןשטיווֶאקיגלעמ טימ

 .רעדורב רעטוג רַאג א ,טגָאז ןעמ יוו ,ןעוועג טנעקעג םיא בָאה'כ סָאוו

 PN ןציז וצ AWWW א טָארדעג ON טָאה טפַאשרעה-ןטעיווַאס רעד תעב

 ןעמוק טשינ רעדָא ,ןקיטעּפשרַאפ .ה .ד ,"לֶאהַארפ, א OND לַאנימירק

osטעברַא רעד . DN INP PX ANTרַאטקַאד א ןופ שינגייצ א טגרָאזַאב  

 ןגעלעג געט 3 זיא רע זַא ,טרעלקרעד טכירעג ןיא תודע סלַא pox ןוא

 יד ןעוו .ףַארטש רעד ןופ טײרפַאב ON ONT ONT ןוא טעב וצ קנַארק
 יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רעניארקוא

 ערעדנַא ןשיווצ זיא גנוטלַאװרַאפ ןייז רעטנוא .םילשומ עטסקיטכיוו

 רע ןטעב טקישעג םיא I PO ןעמ ONT .ןלייטראפ-טיורב ONT ןעוועג

 ןשידיי ןדעי ראפ טלייטעגוצ ONT ןעמ סָאװ ,טיורב ַאקעד רָאּפ יד לָאז

 גָאטרַאפ ןדעי ןטלָאװ רימ ןוא קינילקילַאּפ רעד וצ ןלעטשוצ רעטעברַא
 PT טעברַא רעד וצ טייג רעכלעוו ןדעי וצ ןבעגעגסיורַא סנגרָאמוצפיוא

 רעפטנע רעד ןוא םוטש ןעוועג רע זיא גנוסירגַאב ןיימ PIN .טיורב עיצרַאּפ
 -רעד אשאנ, :ױזַא טנַאװ רעד IZ יוו ּפָאק PM רעביא ןעוועג זיא

 ןענעק ןוא הכולמ עגנוי א טשרע ןענעז רימ *.וו .ז .א ַאדַאלַאמ אווַאשז

 ערעזדנוא ראפ ןגרָאז רימ ןזומ טשרעוצ ,ןלעטשנדירפוצ ןדעי טשינ
 .ענעגייא

 ,ןבעל סָאד רעגנע ןוא רערעווש טרעוו סע ןוא תוריזג עיינ גָאט ןדעי
 ןבָאה םייוג יד סָאוו ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןדיי יד ןעוו טפיוהרעביא

 רעבלעז רעד ןיא .לטעטש ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג ןענעז ,ןבירטעגסיורַא ייז

 ןופ TIVN IS רוטפ ןעלטימ סרעגרָאזרַאפ עשיניַארקוא ערעזדנוא ןכוז טייצ

 ןצנעוורעטניא ,ןעגנואימַאב YON ץָארט .ןייר"ןדיי ווָאטַאינזָאר TOR ןוא זדנוא
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 עלופטרעוו טימ ייז ןפיוקרעטנוא ןוא ןאמרעביל הירכז ,רעיפאס .רד ןופ
 גנולמַאזרַאפ ַא ייב דוסב PR שינעדנילב PR ןדיי יד טריפעג ייז ןבָאה ,ןכַאז

 .ןביירטוצסיורַא זדנוא ןסָאלשַאב טעטימָאק רעייז ןופ

 ןבעגעגרעביא ייז PANT טכַאנרַאפ 1941 טסוגיוא ןט-27 םעד קיטסניד

 IMP רַאט רעבמעטפעס ןט-1 םעד קיטנוז זיב IN ,לעפאב טַאבאס .רד םעד

 ןסיוווצ דלַאב טאה טַאבַאס .רד .לטעטש ןיא ןעניפעג טשינ רעמ ךיז דיי

 -רעד ןעוועג זיא סע ןעמעוו ,רעטעברַא עשידיי עשיניצידעמ עלַא ןָאטעג

 רימ .ןסאג יד רעביא ןטנווָא יד PR ןייג וצ לַאפמַאנסױא TW PNR טביול

PV? PN TINAטּפַאלקעגנָא זיוה ןשידיי  DNעקירעיורט יד טגָאזעגנַא  

 טייקכעלגעמ PR טייהנגעלעג יד ןבָאה לָאז רעדעי ידכ ,הרושב עצרַאווש

 DIN“ ןַא ןבעגעג TIN ONT ןעמ POR געוו-תולג PR ןטיירבוצרַאפ ךיז

 : ןעוועג ןענעז ONT PN ,ןרעדנָאווסיוא ןענעק רימ ןיהווו טעטש 4 np לַאװ

 ןעגנַאגעגמורַא ןענעז רעירפ ךָאנ .וווכעלאב PR ַאנילאד ,שילַאק ,שטילעה

prרַאפ ןבײרטוצסױרַא זדנוא ךיז ןביילק םייוג יד זַא ,ןעגנאלק לטעטש  

 PR ןביורוצסיוא טייקכעלגעמ א ןבָאה PONT ייז ידכ ,טייצ avo nya א
 יז TNT ךָאנרעד ןוא ןזָאלרעביא ןלעוו ןדיי סָאװ pox ןכַאמ וצ בורח

 IND“ ערעייז ןבָארגַאב ןדיי JO א ןבָאה עקַאט רַאפרעד .ןפורקירוצ זדנוא

 ךַאווטימ .ןשינעטלעהַאב ענעדישרַאפ PR ןרַאלַאד ,רעבליז ,דלַאג יוו סנגעמ

opםייוג ןופ טרעגַאלַאב ןעוועג לטעטש סָאד זיא  PRMיד ןיא דירי א  
yorןטייצ . NDןרופ טימ םייוג יד ןעמוקעג ןענעז רעפרעד עלַא טעמכ , 

 עבינ הנווכ רעד טימ ןעמוקעג ןענעז wr .ךעלעגעוו-טנָאה ןוא קעה ,קעז

 ןעיירפ I ןעוועג זיא NON רענייר רעד רעבַא ,ןענעגעזעג ךיז ןוא ןפלעה וצ

prתורצ ערעזדנוא ףיוא  PRרופ א ןעגניד ראפ .םירוסי  ONTןעמ  

 ONT יוג רעד רַאנ ONT עטסעב PNR עטסרעייט ONT ןבעגקעווַא טזומעג

 .ןריפסיורַא טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה טלעג ןייק OND לייוו ,טגנַאלרַאפ

 ONT טקַאּפעגנָא ,רופ PON PIN תוחפשמ יירד:ייווצ I ןבָאה םורַא יוזא

 לייוורעד POW תולג PR pr טזָאלעג ןוא עטסקיטכיוו px עטסקיטיונ

 ,טנַאװעגטעב ,רעדיילק ,שעוו :רעייפ ַא ןופ יוו טּפַאכעג OD יד ןבָאה

 ,יוג רעד טָאה ךעלריטַאנ .םילכ-זיוה ערעדנַא ןוא לבעמ ,ןענישַאמ-יינ

 IND WIN“ ןבעגוצקירוצ ONT טגָאזעגוצ ,ליפעגטימ ןזייוווצסיורַא עבינ
 הרירב ַא -- ןרַאנ טזָאלעג ךיז ןבָאה ןדיי .ןטקודַארפדזייפש IND ןשיוט

 טימ ןפעלש וצ רעקינייוו סָאװ ןרעג ןעוועג זיא ןעמ ? טַאהעג ייז ןבָאה

Prטָאטש רעד ןופ ןפיולטנַא רעלענש סָאװ טלָאװעג ןוא . 

 טליפעגנָא ןעוועג ןענעז ךעלסעג עקימורַא vox ןוא ץַאלּפגניר רעד

 ןעוועג זיא זיוה סטאבאס .רד OW זיב ONT DEW יד .ןרופ עטקַאּפעג טימ

 -יִארקוא) OMA ענעגייא יד ןבָאה ָאד .ייר א ןיא ןרופ יירד טימ טלופרַאפ
 ןופ .ףוצרפ ןקידתועשר-קידהחיצר WAN רעייז ןזיוועגסיורַא (ץילימ עשינ

 ייז רָאנ ONT ןעמונעגוצ PN ןכַאז VON ןפרָאװעגרעטנורַא רופ רעדעי
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 -עגכרוד זיא OND ,החפשמ יד ןעוועג Tw זיא ךעלקילג .טלָאװעג ןבָאה

 ONT PT יד .געוורעדנַאוו ןפיוא ןיוש ןעוועג ןוא עיזיווער יד ןעגנַאג

 טזָאלעג טשינ טושפ טָאה ץיה יד ןוא טנערבעג תונמחר ןָא טסלָאמַאד

 .םעטַא םעד ןּפַאכ

 ןעמ טגעלפ גָאט ןסייה NIX PNR ,ןטייצ עלַאמרַאג ןיא ךעלנייוועג

 יד רעביא ןעמָארטש רעסַאװ ONT ןזָאל ךייט םענופ עזולס רעד ךרוד

 -רַאפ זדנוא ייז ןבָאה לָאמסָאד רעבָא .לטעטש ןצנַאג םענופ ךעלאקסאפ

 רעסיורג רעד ןופ .גנורעטכיילרעד עטסעדנימ יד ןבָאה וצ טשינ טגרַאז

 PT ייב ?AVIV קידנעייטש ,ןעקנירט TN JOY IX ,עטרעטַאמענּפָא ,ץיה

 הרש ,סטחוש םעד עגייפ יו ,ןרָאװעג טשלחרַאפ JO א ןענעז ,קעפעג

 ONT ןעמ .ערעדנַא ןוא רעטכַאט סגרעבנעזַאר יסָאי -- דלַאוורעדניל
 יד רָאנ .סהרות-ירפס ערשכ יד ןעמענוצטימ ןסעגרַאפ טשינ הלילח

 ,טקַאּפרַאפ ןעמ טָאה םירפס ערעדנַא ןוא סארמג ,םירודיס ,םישמוח עלוספ

 -קירוצ דלַאב גנונעפַאה רעד טימ םישרדמ-יתב יד ןיא טזָאלעגקירוצ
 .ןלעטש גנונעדרָא ןיא רעדיוו ץלַא ןוא ןעמוקוצ

 סַאברוק ר"ד ONT רעטעפש ןכָאװ IND א טימ זַא ,טרעהעג ןבָאה רימ

 -קעװַא שדוק ילכ ןוא סהרות-ירפס ענעבילבעגרעביא עלַא יד ,ש"מי

 ענעגייא יד ןבָאה םירודס ןוא םירפס עקירעביא יד ןוא שילַאק ןייק טקישעג

 .ךיורבעג ןדעי רַאפ טצונעג ןוא טּפַאכעגוצ םייוג

TRI Pwסױרַא טשינ ןעמ טָאה ןרופ עטקַאּפעגנָא יד ןרידיווער - 

 ַאּפַאטסעג טימ ָאטיוא IN ןעמוקעגנָא זיא סע PA טָאטש רעד ןופ טזָאלעג

 -ַאב ןבָאה ייז .רעדנּוװ זייב רעזדנוא ףיוא קילב ַא ןּפַאכ וצ שילַאק ןופ

 .לעמנצייוו קעז 4 ןוא (ןקעדפעטש) סערדלָאק 4 ןלעטשוצוצ ףכית ןליופ

 ףתוש ןייז ןוא רעלעג רעזייל ןבעגעג קיליוויירפ ןבָאה סערדלַאק יד
 קילַאד .רד ןענעז לעמנצייוו קעז 4 יד ןפַאשרַאפ וצ .ןַאמטרַא בייל-לארשי

 PN ןעפאשטכער ןושמש vp we ןַאעל .רד זיוהטסול קענונ .רד ןוא
 רעדעי TIN ,טקילעמרַאפ ,טרימשרַאפ ןרופ יד ןשיווצ ןפָאלעגמורַא ערעדנַא

 BN TVA ONT“ לעמנצייוו Soon א וליפַא טגָאמרַאפ רָאנ טָאה ONT ,דיי

 ןזָאלרַאפ וצ רעלענש OND PR םיחצור יד ןופ Pw וצ רוטפ יבַא ןבעגעג

 טשינ זיא ןדיי יד ןשיווצ ךיז ןענעגעזעג עדנסיירצרַאה ONT .טַאטש יד

 ,סמערָא יד ןיא ךיז ןלַאפעג ןדיי ןענעז רעטרעוו ןָא .ןביירשַאב םוצ

 .ןסָאגרַאפ ןרערט עקיטולב nx טשוקעג ,טזדלַאהעג

 רַאפ לייוו ,וּוכעלַאב px ַאנילַאד ןבילקעגסיוא ןבָאה ןדיי סנטסיימ

 יד זיא רעירפ INN א טימ .ןקַארשעג קרַאטש Pr wo טָאה שילַאק

 עטסיל א טימ ןעגנַאגעגמורַא רעניַארקוא יד ןופ ףליה רעד טימ ַאּפַאטסעג

 ,םיריוטקַאד יו ,עלענַאיסעּפָארּפ רעשילאק YON ןעמונעגנעמַאזוצ ןוא

 טעדנעב רעזדנוא זיא טסלַאמַאד דָארג .ןרעינישזניא ,רערעל ,ןטַאקָאװדַא
 שילַאק PP ןעמוקעג ווינשַארב PH םעדייא סנַאמטרַא םוחנ -- לגיפש
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 DIN“ טזומעג רעירפ ךָאנ ןדיי יד ןבָאה ווינשארב ןופ לייוו ,הריד א ןכוז

 רעשילַאק 300 יד ןשיווצ ןטעדנעב ךיוא רעדרעמ יד ןבָאה --- ןרעדנַאוו
 .ןסֶאשעגסיוא טרָאד DR TONY PR טריפעגקעווַא ןדיי עטּפַאכעג

 עדימ ,עטצרַאװשרַאפ ,רעצרעה ענעכַארבעצ טימ ,עטקיטייוועגנָא יד

 ףיוא ןגעמרַאפ לסיב רעייז טימ ןרופ יד ןעגנַאגעגכַאנ ןענעז סָאװ ,ןדיי
 NTO PD“ םייוג יד ןענעז .טעטש עטמיטשַאב יד IN גנורעדנַאוו רעייז

 ,ןלַאפַאב YF סאפס PR ענשזיוו ןטירטס ןופ טסיימ ,שטיווַאכערק ,ווושט

 ךיז טָאה ךעלקילג .טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ טביורעג ןוא ןגַאלשעג

 (ONT ןענופעג ,טַאטש א PR ןעמוקעגנַא ןיוש זיא סָאװ ,רעד טליפעג
INDםעד ןגיילוצרעדינַא יבא ץאלפ זיא סע  TN SNPעצ יד ןעורסיוא - 

 ליפעגטימ סיורג ןזיוועגסיורַא ןבָאה ןדיי רענילָאד יד .רענייב ענעכַארב

 טנעקעג IN] ONT סע רעוו סָאװ טימ PR PP עטרעדנַאוועגנייא יד וצ
 זיא טיונ-סגנוניווו PR טפַאשגנע יד .ןייז וצ קיפליהייב טימַאב ךיז

 ףיוא טרעגלַאוועג שממ PI JANA ןשטנעמ ,ןגָארטרעד וצ טשינ ןרַאוועג
 TT רעװָאטנעזָאר רָאנ טשינ זַא ,ןסעגראפ טשינ ףרַאד ןעמ .ןסַאג יד

 ןוא שיזדלעוו ,עדַָאגיוו ,ןוזימ ,שטיװָאכערק ,וווינשַארב ןופ ךיוא רָאנ

 רעמ יד .ענילָאד ןייק טמָארטשעג ןבָאה רעפרעד עקימורַא עלַא ןופ ןדיי

 תוריד ןעגנודעג PT TANT“ ןדיי עטרעדנַאװעגסױא יד PD עכעלגעמרַאפ

vaןטסירק  PRטָאטש ןרעסיוא ןלַאטרַאווק יד  TNרַאפרעד טלַאצעגפַא  

omרעסיורג א .ןרַאלַאד -- עטולַאוו רעדמערפ רעדַא ןכַאז עלופטרעוו  

 ONT ,ןדיי ONO ייב רעדַא םיבורק ייב טריטרַאווקנייא ךיז טָאה לייט

 ךעלביטש עניילק pr .הרצ תע ַאזַא PR ןשטנעמ ןפלעה טלַאוועג ןבָאה

 ןעמ .ןשטנעמ 10--15 וצ גנירעה יוו טסערפעגנעמַאזוצ ןעוועג ןענעז

 ,ןלאטש ,רעבלעוועג ענעזעוועג ןיא ןעניווו םוצ תוריד טכַאמעג טָאה

 ,לוש PR .ּפָאק PIN INT לקיטש א רָאנ יבַא ,ןרעמַאק ,סעלַאדַאטס

 .ענעבירטעגסיורַא יד טניווועג ךיוא ןבָאה ןזיולק ןוא שרדמה תיב

 -ַאנ ןיא ןיוש רעבַא .ןדיילרעד םוצ ןעוועג WI זיא גנַאפנָא םעניא

 םענ א PT ןבָאה סעכורעװַאז ,ןעיינש ,ןטלעק יד In ,1941 רעבמעוו

 םענופ לעפַאב ןפיוא .תורצ עתמא יד ןעגנַאפעגנַא ךיז ןבָאה ,ןאטעג

 ןפאש טזומעג ןעמ טָאה ,ש"מי לעבַאב רַאסימָאקדנַאל .ס .ס רענילַאד

 -טנַארַאפ יד ןגָארט טפרַאדַאב טָאה רעכלעוו ,טַארנעדוי א העש 24 זיב

 ןוא לעפַאב ןדעי ןגלָאפסױא ןוא ןדיי רענילַאד יד ןופ טײקכעלטרַאװ

 ,ןגעמרַאפ ןקיטסלָאמַאד Tr טיול ,דיי רעדעי טָאה לכ םדוק .הריזג

 ךָאנרעד דלַאב .עיצובירטנַאק סלַא טלעג עמוס עסיוועג א ןלַאצּפַא טזומעג

DNAעטסעדנימ עדעי ןבעגּפָא טזומעג ןעמ  INTדלָאג ןופ  WINרעבליז . 

 רעדָא וק ַא ,לבעמ יינ ןלעטשוצ ןעמ זומ -- רעטעּפש געט רַאּפ ַא טימ

 TD גנוטעברַאסױא עדעי ןוא ןצלעפ .ןציזַאב טשינ דיי א רַאט דרעפ א

 ןרעייטשוצייב ןעוועג ןעגנּוװצעג רימ ןענעז ,למיירטש א וליפַא ,ץלעפ
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 ,דנַאלסור PR ןכַארקרַאפ Pw זיא עכלעוו ,יימרַא רעשיחצור רעד רַאפ
 טַארנעדוי רעד ONT ןגרָאמירפ ןדעי .ןרעוו וצ ןריורפרַאפ טשינ טרָאד ידכ

 -רעסיוא .רעטעברַא עשידיי עטגנַאלרַאפ לָאצ עיונעג יד ןלעטשוצ טזומעג

 ,רעטעברַא לסיב שביה א וורעזער ןיא ןטלַאה קידנעטש ןעמ טגעלפ םעד

 טונימ רעד וצ PT וצ דנַאטשמיא גָאט ןכרוד גנַאלרַאפ ןדעי ףיוא ידכ

 .ןלעטשוצוצ

 .טעברַא עטכייל ןייק טשינ טַאהעג טָאה ענילָאד PR טַארנעדוי רעד

 םעגופ טנעדיזערפ רעודנוא ןייז וצ אנקמ טשינ ןעוועג זיא לעיצעפס
 רעטשרעהַאב PR רעקיאור א עבטב .בערנייוו סוילוי ר"ד .,טַארנדוי

 ,ץרַאה שידיי VID םערַאוו א טימ ,רעטקַארַאכ ןלעדייא IN טימ שטנעמ
 DIN“ טזומעג TIN ןויסנ ַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג לֶאמנייא טשינ רע זיא

 ןלַאפניירַא ןגעלפ גָאט ןטייווצ ןדעי טעמכ .ןליפ PR םירוסי עסיורג ןייטש

Mpש"מי גאטיירפ שילַאק ןופ ,ש"מי רעלימ ןוא רעגירק ווַאלסינַאטס , 

WINווָאקשיװ ןופ  powש"מי רעלימ ןוא , pwרעזדנוא ןופ טדערעגּפָא  

 SN“ רעדעי .סעקַאפיסאפ ערעדנַא ןוא ש"מי לעבַאב רַאסימָאק רענילַאד
 רעד IW PN טריפעגסיוא טזומעג טָאה ,גנולעטשַאב .ה .ד ,רעד

 םיחצור יד ןבָאה ץלעפ ןייז טייצ רעד וצ ןבעגפַא טשינ IND .טונימ
 ןיוש זיא רע PANN ןופ ,וואלסינַאטס ךָאנ סעלנייוו יצבוד ןעמונעגקעווא

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ

 ,עשטמירמ ,הנמלא ס'רעשטייד יכדרמ ןפַארטעג טָאה לרוג ןבלעז םעד

 דוד-ןגמ --ןכייצדנאש םעד ןגָארט OND רעטכַאט סרעלדניווש לאומש
 PR ןזיוועגנא ןעוועג זיא סע on רעקירדינ לסיב א VINA רעד ףיוא

 .לעפַאב

 ןורכז ןיימ ןיא ףיוא ךיז טשימ ,ךיז טכַארטרַאפ ךיא לָאמ ליפיוו
 טיורב ענסָאּפ ךָאנ עינדעשז ןעוועג זיא ןעמ יוו ,ןבעל רעטיב רעזדנוא
 רעודנוא יוזַא יוו ,ןפיירגַאב וצ רעווש זיא סע ןוא ,לפָאטרַאק רעדַא
 ןיוש JANA OND ,ןעלקיטרַא ןלעטשוצצוצ דנַאטשמיא ןעוועג זיא טארנדוי
 ענעדישרַאפ ,ךיש ,רעגיצנַא עקיטרַאפ ,ןפָאטש :יוו ,טריטסיזקע טשינ גנַאל
 -נייא טשינ .דַאלַאקָאש וליפא ,רעטופ ,רעייא ,רעניה ,ןעקנארטעג ערעייט
 םעד ,טַארנדוי םענופ טנעדיזערפ עציו םעד טנגעגַאב PN בָאה לָאמ
 ןפױלמורַא ןטראגנייוו םירפא ןטבילַאב ןדעי ןופ ןוא ןרעייט ,ןקידדובכב
 ןופ ןטעבעג PR PIN עטנייוורַאפ טימ זיוה וצ זיוה ןופ שיוק ַא טימ

 .ייא POR שטַאכ ןדעי

 טימ ןטינשעגפַא טָאה (יײצילָאּפ ץוש) אפוש ןעמעוו ,דיי רעטשרע רעד
 .ענילָאד ןופ רעגילק שיבייל ןעוועג זיא ,תואיפ ןוא דרָאב יד רעסעמ ַא

 ןענעז OND ,ןדִיי TANT השוב ןוא םירוסי יד ןדיימרַאּפ וצ ןוא דחפ ראפ

 -עגנוווצעג רעד וצ רעדַא סַאג רעד ףיוא ןייגוצסיורא ןעגנּוװצעג ןעוועג

 קידנציז וליפא .תואיפ ןוא דרעב יד ןריושעגפַא ךיז ןיילא -- טעברַא רענ
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 םינפ ONT ןדנוברַאפ קערש IND ןדיי JANA טרַאּפשרַאפ רעזייה יד ןיא

 .סעליישטַאפ טימ

pom pr oxox por prא ןיירַא טמוק "רושזיד,, ףיוא לָאטיּפש  

 ךיז ראפ עז ךיא "!הבוט א ריד ןופ ליוו ךיא ,קַאווטול,, :טגָאז ןוא דיי

 םושב ןעק ןוא ,תואיפ PN דרַאב IN ,דיי ןטרעטַאמעגסיוא ,םענעכַארבעצ ַא

 "? ריא טנעז רעוו,, :גערפ PNR PR ,זיא רע רעוו ,ןענעקרעד טשינ ןפוא

 טגָאז קידנעפילכ ןוא ןייוועג ךעלרעמַאי א ןיא סיוא דיי רעד טכערב

 ךיא .טשינ PW ךיז ןענעקרעד רעדירב ענעגייא !ןטייצ סיחישמ,, :רע

 "...ן[רעטש ןועמש ףסוי ןיב

 ber תורוש יד ןענעייל טעוו סע רעוו רעדעי זַא ,קרַאטש ליוו'כ

 ערעזדנוא יוו ,דליב ַא ןלַאמסיוא ךיז ןוא IND טכַארט א טונימ א ףיוא

 .תואיפ ןוא TINA WW ןעזעגסיוא ןבָאה ןדיי עטסביל ןוא עטנעַאנ

 סנגער עקרַאטש TANT ווָאטַאינזָאר PD זדנוא ןביירטסיורַא ןכַאנ דלַאב

 YON ןוא האובת יד טעטכינרַאפ PIN טקנעװשעגּפָא דנַאנַאכַאנ TDN ייווצ

 YA ONT JAN" םייוג יד .טנגעג רעזדנוא PR ןטקודַארּפ-דלעפ ערעדנַא

 ,תופידר יד AND ייז IN המקנ טמענ טָאג רעשידיי רעד זַא ,טשטייט

 ןעגנּוווצעג ןעוועג ןענעז ייז שטָאכ םירעיופ יד .ןדיי יד ןָא טוט ןעמ סָאװ

 -סנבעל ןטרַאס YON ןופ טנעגיטנַאק ןטנכייצעגנָא םעד WHT יד ןבעג וצ

 עיירפ ןעוועג ךָאד ןענעז ייז .ןבעגעג הצע ןַא ץלַא ךַאנ ךיז ןבָאה ,ןעלטימ
 ןשידיי ןטבױרעגנָא ןרַאפ ןשיוט ןוא ןפיוק עילָאדָאּפ ךָאנ ןרָאפ ןגעלפ ןוא

 ,ןדיי זדנוא ליב ןבעל סָאד ןרַאװעג זיא רעווש ןוא רעטיב .ןגעמרַאפ

 רעגנוה רעד .רעטרעניווו ערעייז ןופ ענעבירטעגסיורַא יד ןטסגרעמוצ ןוא

 ,טרעטַאמעג PT“ ןבָאה ONION IN VON ,םענייק טניושעג טשינ טָאה

 ןעוועג טשינ זיא לעמ ןלַאמעג .ןעוועג טשינ טַאז לָאמנייק ןוא טגַאלפעג

 ןכָאנ לייוו ,לימ ןיא האובת רעייז ןריפ טשינ ןגעלפ םייוג יד .ןעמוקַאב וצ

 רעשטייד רעד לייט ַא ןבעגפַא ןלָאמ ןרַאפ טזומעג ייז TINA טנעגיטנַאק

 ONT רערעווש ONAN סָאװ דיי ןרַאפ ןרָאװעג זיא םורא ױזַא .גנוריגער

 ןוא סעזורוקוק וליפא ,ןטשרעג ,ןרָאק ,האובת סענרַאיז AND ַא AND .ןבעל

 ןעלקיטרַא עכעלעזַא ND ןעמ ONT ,לפַאטרַאק IND א WIN ,רעבַאה

 ,רעדיילק ענעדישרַאפ ,גוצנא I ,טעברעביא ןַא ,ןשיק X ןבעגעגקעווַא

 py“ טשינ יװ טעמכ ONT זיירפטלעג א .ןכַאזבוטש עלופטרעוו רעדַא

 .טריטסיז

 YX" סע ןעמ ONT ,זיוה PN סענרַאיז לסיב ַא טאהעג ןיוש ןעמ טָאה

 םענעכעלב א ןדנופרעד ןיילא TANT ערעדנא .לכלימ-עוװַאק ַא ןיא ןלָאמ

 ױזַא ןוא ,עברַאק ַא טימ ןזייאביר א PR יוו רעכעל טכַאמעג ,רעיירד

 ןעמוקעגסיורא ןופרעד זיא סע יבא ,טכַאנ ןוא גָאט טיירדעג ןדיי ןבָאה

 ןופרעד זיא סע PR רעסַאװ םענעטַאזעג BRO א PN ןגיילוצניירא סעפע

 ,WY ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,לכאמ א ןרָאוועג
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 םייוג .טייהנטלעז ַא ןרָאװעג TAN ןיוש רעשט רעד זיא חספ ךָאנ דלַאב

 גָאט ןופ .ןטקודָארּפ PON טָאטש PN רעקינייוו OND א OND ןעגנערב

 OD יד ףיוא םורַא םיוק ךיז ןפעלש ןדיי .רעגנוה רעד טגייטש גָאט וצ

 ,לזערג סעדעי .רעדלעפ יד ףיוא ,ןפיוה עשייוג יד ןיא ,ןסַאג יד ןיא ןכוז

ONT ONDטימ תוכייש א  joyיד .ּפָארַא ףכית סע ןעמ טגנילש  ONY 

 UNITY םייב אשידק הרבח יד .גָאט ןדעי טימ טגייטש רעגנוה ןופ םיתמ

 -תרובק וצ םיתמ יד ןעגנערב ךעלעגעווטנַאה טימ םורַא געט עצנאג ןפיול

 .לארשי

 טייצ רענעי PR רימ ONT רעטכַאט סלכייר ודוד ,אריפאש ישטנעה
 ןכלעוו ןגעוו ,ןוז רעטסגניי ס'קודייה ןירה ,אקשטערוי סַאטס TR ,טלייצרעד

 וצ ןעמוקעג זיא ,ןלייצרעד וצ סעטוג ןעמוקסיוא ךָאנ זדנוא טעוו סע

 ןרָאק ג"ק 8 ראפ גוצנא םעיינ א טפיוקעג ריא ייב ןוא אריפאש ישטנעה

TNרע ןעוו .לפַאטראק ג"ק 20  ONTןטקודַארפ יד טכַארבעג  JT ONT 

 טַאטשנַא TN ןרָאק ָאליק 12 ג"ק 8 טַאטשנַא אד ןענעז OY IN ,ןזיװעגסױרַא

 ןעזעג ONT יז ORD טייווצ ַא ייב TN .לפַאטרַאק אליק 30 אד ןענעז 0

 ַארטסקע IND יד AND ןבעגוצ ON לָאז יז ONT ,טגערפעג ןוא ןסאטס

 -רָאג , :טגָאזעג TIN BNP םעד טזָאלעגּפָארַא טמעשרַאפ on רע טָאה ַאליק

 PR ןעוו PR גוצנא םעד רַאפ קינייוו זיא ONT PIN זא ,סייוו PN !טשינ

dynלעוו ,ןבָאה  PNןבעגוצ סעפע ךַאנ ". 

 טימ ,ןוז סעוועוו ,ןַאמּפָאה םולש ןפערט גָאט ןדעי טעמכ געלפ ךיא

 ךעלסיב וצ ןלייטרַאפ וצ ןפיול ץכעקעג ךעלפעט IND א PN עלעשיוק ַא
 -עננעמַאזוצ JON טגעלפ רע .תוחפשמ עטרעגנוהעגסיוא עשימייה WWD ַא

 טגעלפ ןעמ סָאװ ,שעוו ןגרַאזראפ ןוא רעטערב ןפיוק ראפ טלעג ןעמ

 .םיתמ יד IND םיכירכת סלַא ןצונ

pKליפ  xדובכ ןבעגוצפַא בוח ןשילַארָאמ  PNןענאמרעד , ONTךֶאנ  

 -ייל רעווש רעקידארומ רעד ןיא טָאה דיי רעשידלעה א רעזדנוא רענייַא
 שרעה .ןדיי עקירעגנוה ךס ַא ןפלָאהעג ןביולג םוצ טשינ שממ טייצ רעדנד

 PN טגיווועג ONT סָאװ ,ווַאטַאינזאר TD Pr סעגייפ יסאס ,רעטכַאלעג

 ךיז ןדיי יד ןביירטסיורַא םייב טָאה ,עיצַאטסנַאב רעד ייב שטיוואכערק
 רעטסטלע ןייז ייב רעטככעט יירד ןוא יורפ PT טימ ווָאכעלָאב PNR טצעזַאב

 רע ONT ווָאכעלָאב PR עיצקַא רעטשרע רעד wa .רעטילאס ינעג רעטכַאט

 -רעבירַא ךַאנרעד זיא רע .רעטכעט ייווצ ןוא לדנייש יורפ pr ןריולרַאפ
 ןיז ענייז ּווו ,וווקשדַארב רעד ףיוא טצעזַאב ןוא ענילָאד ןייק ןעמוקעג

 רע טגעלפ געט עצנַאג .טעברַא JX ייב טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז

 MT ןוא ווָאטַאינזָאר TID ענעבירטעגסיורַא יד ןשיווצ טָאטש PN ןייגמורא

 | .טנָאקעג ONT רע סָאװ טימ ןפלַאהעג

 עכלעוו טימ ,םייוג עטנַאקַאב טימ רע UNA ,רחוס רענעזעוועג א יו

 טשינ .טקַאטנָאק א ןדנובעגנָא טציא ךיוא ,ןעלדנַאה רעירפ טגעלּפ רע
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 טעמכ רע ONT ףָארטש-טיוט טָארדעג טָאה ןעלדנַאה רַאפ OND טקוקעג

 רעדָא טפיוקעג ,ןיז ענייז np ףליה רעד טימ ,רעדָא ןיילא ,ךַאוו עדעי

 -עגָאמ א רעדָא לבלעק א םייוג ייב ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ AND טשיוטעג

 ,רעגָאװש ןיימ וצ המהב יד ןצרַאװשנײרַא רע טגעלפ טכַאנייב .המהב ער

 טַאהעג ןוא ONOW רעד רעסיוא טניווועג ONT סָאװ ,ילבנראק יכדרמ

 טגעלפ טכאנרעדפיוא ךַאווטימ ןדעי .סעלָאדַאטס TIN ןלַאטש ףיוה ןפיוא

 -סיוא טיירגעגוצ א טיול .המהב יד ןכַאמירשכ PR ןטכעש טחוש רעד
 ,חוור ןשַארג pp ןביילב טשינ הלילח ox לָאז סע ,לטעצ טנכערעג

 ,םינוק עכעלגעמרַאפ ענייז וצ שיילפ סעיצרַאּפ ןפיוקראפ רע טגעלפ

 .המהב עטייווצ א ןפיוק ןענעק לָאז רע זַא ,ליפ יוזַא ףיוא

ONTשיילפ עקירעביא  prעשעק יד ןיא שרעה טָאה ךעלקעפ עניילק - 

 וצ ןגָארטעצ רעסַאװ ןופ גורק א PR ישטנעה רעטסעווש pw ןוא סענ

 -אינזאר סנטסרעמ ,ןדיי ענעבירטעגסיורַא עטרעגנוהעגסיוא ערעזדנוא

 ,גָאט סרעטסעווש PD ןעוועג קיטשרענַאד זיא םעד WON .רעווַאט

 ןוא המהב רעד ןופ ןביורד טימ פּוז פעט עסיורג ןכַאקּפָא טגעלפ יז זעוו

 .ןעמוקעג זיא סע ayy ,ןדעי ןלייטרַאפ

PXסילאפאק עשטלאירתכ יוו ,ךיז ןאמרעד , ONTןדעי טעמכ טגעלפ  

 ביג ,ישטנעמ , : לֶאמנייא טגָאז ,ןסע DW ןעמוקַאב סעפע זדנוא ייב גָאט

 pa לעוו PRI טסייוו רעוו לייוו ,עיצרַאּפ עקיטשרענַאד יד טנייה רימ

 ",ןבעל ךַאנ טלַאמעד

 ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא שפנ תריסמ won רעטבאלעג שרעה זיא יוזא
 ,טנַאקַאב ענילָאד ןיא ןדיי עלַא YD ןעוועג זיא רע .גנַאל-םישדח טעברַא

 .טצעשעג ןוא טבילַאב

 עפורג א WIT טפערט PON טָאטש PN קידנעייג ,השעמ א Pr טכַאמ

 -סע-סע IN ,רערעייז WOT רעד ןוא סַאג רעד ףיוא רענייטש ןקַאה ןדיי

 -ילגרַאפ יו טביילב רע .פעק ערעייז רעביא רעוועג ןטימ טגַאלש ןַאמ

 ,שטייד םייב טעב PN החיצר יד ןעזוצ טשינ רעמ WAN ןעק ,ןייטש טרעוו

 TT עטרעגנוהעגסיוא DR עטרעטַאמרַאפ יד ףיוא TaN תונמחר לָאז רע

 .ןגָאלש םיא ןעמונעג ןוא ןשרעה ףיוא ןפרַאוועג ךיז ONT רעדרעמ רעד

 YT“ ןיוש שטָאכ ,דיי רעטיובעג-טסעפ PR רעכיוה ,רעטנוזעג א ,שרעה

 םייב סיוא טיירד ,סעכ TION א PR ןיירא טלַאפ ,טלַא רַאי 60 טלַאמ
 טזָאל ,רעדרעמ םעד ןייצ יד טימ טסייב ןוא טגָאלש ,רעוועג סָאד רעדרעמ

OKעסָאפ רעד ןיא ןטקיטולבעצ ַא ןגיל  PNטפיולטנַא  pomרעדלעפ יד  

PRןיירַא טָאטש . 

 רענייק רעבַא ,ןטלַאהאבסיוא Pr“ טָאה שרעה ּוװ טסּוװעג טָאה רעדעי

DNAםיבוט םישעמ ענייז בילוצ ,טגאוועג טשינ , DXןָאט וצ סטכעלש  

 PN ןשיוווצפָא עכעלגעמ סָאדלַא ןוטעג ןעמ ONT טַארנדוי PR וליפא

 ,שינעעשעג ONT ןשוטרַאפ
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 דלעה ַא יוו ןלַאפעג

 םיחצור יד ןלָאז ןקידעבעל ַא זַא ,ןשטניוו ךיז דימת טגעלפ שרעה

ONןרַאװעג םיוקמ זיא שטנווו ןייז .ןריפ טשינ הטיחש רעד וצ . TNרעד  
 רע ּוװ זיוה PR ןגיל ןענופעג םיא ןעמ ONT ,ענילָאד PR עיצַאדיווקיל

 -קיטולבעצ א טימ ןליוק np טרעכעלעגכרוד ,ןילַא רענייא טניווועג טָאה

 -כַאנ ןבָאה םינכש עכעלטסירק יד .טנַאה רעטפייטשרַאפ TT PN PNT רעט

 ONT סָאװ רעדרעמיַאּפַאטסעג ןדעי זַא ,טייקשידלעה per ןגעוו טלייצרעד

 רעד טימ ןעוועג דבכמ רע טָאה הריד per ןופ לעווש יד ןטערטעגרעבירַא

 -ולבעצ עכעלטע טריפעגקעווַא ONT ןעמ יוו ,ןעזעג PON TART ייז .קַאה

 FNP רעד טרעיודעג גנַאל ONT סע .רעדרעמ עטעגרהעגקעווַא עטקיט

 םשה שודיק ףיוא המשנ ןייז טָאה ד"יה רעטבאלעג שרעה דלעה רעד זיב

 .טכיוהעגסיוא

 ןטימ טריקיזיר ןעמ IN ,קרַאטש ױזַא טרעטַאמ DN טגָאלּפ רעגנוה רעד

 ןרעּפלַאה לסָאי טייג ,לשמל ,יוזא .ןעמוקַאב ןסע םוצ סעפע יבַא ןבעל

 TN טזָאלעגרעביא טרַאד ONT רע ONT ,ןכַאז ןעמענּפָא ווַאטַאינזָאר ןייק

 PN TNT“ ,קירוצ avy ןפיוא זיא ,לטימסנעבעל ףיוא ןטייבסיוא טלַאװעג

 (TD סמיובטַאר יציא .רעטניווצ ןבענ ןרָאװעג טעדרַאמרעד ,םייוג ענעג

 YIN“ רעד ףיוא קידנעייג ,לעקנעשוט ןַאמ ןטימ רעטכַאט (שטיווַאכערק
 ןעמוקנָא טנגעגַאב ןבָאה ,םייוג יד ייב סעפע ןטייבוצסיוא ענילָאד-עצינ

 -רעד ןוא ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ייז טָאה רעכלעוו ,ןרעגירק Rv IN ןטימ

WNןסָאשרעד , 

PRווָאקשיװ  ONTטגעלפ רע .רעגַאל-ןטיוט א טיובעגפיוא רעלימ  

 PR TDM POR טָאטש pr ןלַאפניירַא Tn רעד pr לָאמ עכעלטע

 ןעוועג זיא תונברק Yow oy יד ןופ .ןענעגרהרעד ןצעמע טזומעג קידנעטש

Yoא טימ .לעטסענ ריאמ ,ןַאמ סעצלַאב ,םעדייא רעטסגניי סרענסַאק  

ONDןפיוא טקרעמַאב רעלימ רעדרעמ רעבלעז רעד טָאה רעטעפש געט  

 ןטנוזעג םענייש םעד רעטעברַא-סגנאווצ יד ןשיווצ "אפירק,, םנופ ףיוה

 -עצנַאק PT PR ןפורעגניירַא ON רע טָאה ,ןוזימ ןופ ןרעטש היעש רוחב

 טָאה ךַאנרעד .ּפָאק PN ליוק א טגָאיעגנײרַא סָאוורַאפ NIN ןוא עירַאל

 םעד ןופ ןמיס ןייק ןזָאלרעביא טשינ ןוא ןקינײרוצּפָא טרַאּפָאז ןליופַאב רע

 .טולב ןשידיי

 mp ןרעלימ ןלעטשוצ טזומעג טָארנדוי רעד טָאה ןכַאוו ייווצ עדעי

 יוו ןביולג םוצ טשינ טושפ זיא סע .רעטעברַא עשידיי 20--30 ווָאקשיוו

 טרָאד IN ,גנונפָאה רעד טימ PAN ןייג וצ ןדלעמ קיליוויירפ ךיז ןגעלפ ןדיי

 ךאמפַא רעד .טעברַא רעד ראפ TOY ןעמוקַאב סנטסקינייוו ןעמ טעוו

 ןעמ טעוו ווָאקשיוו PNR טעברַא שדוח ַא ךָאנ זַא ,ןעוועג זיא טארנדוי ןטימ

 TAN TW PR“ טַארנדוי רענילָאד םנופ ad oy .רעטעברַא יד ןטייב

 רעוושדשיגַארט רעייז ץָארט IN ,ןענאמרעד ךיא זומ (ץילימ) טסנידסגנונ
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 םיקולא םלצ רעייז ppd ND טשינ ייז TANT טעברַא תוחוכ יד רעביא
 ןיא ןדיי עלַא ןעלדנַאהַאב ova ןליפעג עכעלשטנעמ ןזיװעגסױרַא ןוא
 טשינ רענייק זיא ווָאקשיװ TD TR טייצ א ןעוועג זיא סע ןעוו .ענילָאד
 זיא AND טמוק תמאב טרַאד OND ןעניפעגוצסיוא ידכ ןוא ןעמוקעגקירוצ
 ישזדע ,טסנידסגנונעדרַא TWP םנופ טנַאדנעמַאק רעקידסלָאמַאד רעד

IPRSטימ קעװַא ןיילַא  VEINרעטעברַא עשידיי  PPווַאקשיוו  PR 
PNןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ טרָאד זופ ןיוש . 

 דחפ ןקידנעטש ןיא

 ערעדנַא PN עטנַאקַאב PN DAMP טימ טקַאטנַאק PNR קידנעייז

 תועידי ןעמוקַאב ענעפַאלטנַא רעדָא םיחילש ךרוד ןעמ טגעלפ טעטש

TNXןטײהלצנייַא  ONNרָאפ טמוק סע  PRוַאכעלַאב ,ירטס ,גרעבמעל , 

 םירבח רַאּפ א טימ IN ,ןענאמרעד PX ליוו בגא .וואלסינַאטס PR שילַאק

 עכעלטע סענַאט עשטעוועוו קינאל ךיוא ןוא IND א רימ ייב ןעוועג רע זיא

 ןעוועג ןענעז ישטנַאפ לרעטכעט JT טימ ןפאשטכער ןושמש yn .געט

PRעינלַאד , ONTרע  POןעגנוווצעג טושפ , PRא ףיוא ןרַאפטימ לָאז  

WWDשילַאק ןייק געט  Wr Prטניירפ טימ , MUNרע  ONT ONTעגסיורַא - 

 ,לָאמ עטצעל ONT טניירפ טימ IVT ךיז רָאפ PN זַא ,טליפ

PXסָאװ געט ייווצ יד  PI PRןעוועג  PNשילַאק , PN ANTטשינ  

 קינַאּפ NIN .רעװָאטַאינזַאר ערעזדנוא PP לייט א וליפַא TT וצ ןזיװַאב

 ייס ,גַאטייב ייס ןקָארשעג טושפ TPT ONT ןעמ .טשרעהעג טרַאד טָאה

 טעשטומעג PT ONT ןעמ I ,זיוה OVID ןקעטשוצסיורַא ּפָאק םעד טכַאנייב

 .רעמיצ TOR PN תושפנ 15--20 I עטסערפעגפיונוצ

 NP“ ןיא ןדיי יד TINT סעיצקַא עשילַאיטסעב ןופ םעט ןרעטיב םעד

 ןקידנעטש PR טבעלעג ייז ןבָאה רַאפרעד .לָאמ עכעלטע טכַאמעגטימ שיל

 ןענעקרעד IZ ןעוועג טשינ .ףוס ןקידנעמוקנַא ןכעלדיימרַאפמוא ןרַאפ דחפ

 PR קשח PD קנופ רעדעי ,ןשַאלעגסיוא ,טרעטַאמעגסיוא .ןשטנעמ יד

 סע שטָאכ ,טלייצרעד טשינ ,טדערעג טשינ ONT ןעמ .ןבעל וצ גנונעפַאה

 TDN רענייַא טקוקעג WI ONT ןעמ .ןדער וצ סַאװ PD גונעג ןעוועג זיא

 TN ,טליפעגסיורַא יוו ,שינעגעגַאב ONT ןורכז PN טצירקעגנייַא ןוא ןטייווצ

 ןענעגעזעג םייב דליב עדנסיירצרַאה ont .לֶאמ ןטצעל ow ךיז טעז ןעמ

Drיצנַאט ,סנושמש ישטנַאפ :רעדניק יד טימ  TINסעשטוויר -- יזיא , 

 -פיוא טשינ לֶאמנייק טעוו ייז טימ ןביילב וצ ךימ ןטעב PN ןענייוו רעייז
 .ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנילק וצ ןרעה

 רעדַא ןפיולטנַא I יו רענעלפ טכַאמעג ,ןגעוו טכוזעג טַאה ןעמ

 סרעייפ ר"ד ,ַאנעריא יורפ PT טימ זיוהטסול קענונ ר"ד .ךיז ןקעטשרַאפ

 ןענעז ,זיוהטסול ANON רעטומ ןייז ךיוא ןוא wp ןיילק א טימ רעטכַאט

All 



 TID םהרבא ר"ד .םיריוטקַאד סלַא ןטעברַא אציוו טייוו ANT ןיא קעווַא

 םיריוטקַאד סלַא ןענעז רעדניק ןוא סרעלדירפ לאומש ,עטטַאל יורפ ןייז טימ

 ןַאמליה ר"ד ןעוועג זיא סאפס PN .ןטעברַא ווָאשטיראווס ןייק ןעמוקעג

npןוא ענילָאד  prדלָאּפָאעל ר"ד ץיװָאּפיל  PNPַאװע יורפ ןייז ןוא . 

PRNרערעכיז סָאװטע טליפעג ךיז ןדיי ןבָאה רעטרע עלַא יד , ORסלַא  

 יוו רעגנוה ןופ ןטילעג טשינ TANT PIN ,ןטעברַא ערעדנַא ייב יצ ,םיריוטקַאד

 DN טײקמַאזנייא PID ןטילעג רעבָא TANT ייז .ָאטעג IWIN טָאטש PX ןדיי יד

 טימ טאבאס ר"ד :ווָאטַאינזַאר PR ןדיי ענעבילבעגרעביא יד .שינעקנעב

 ריא טימ ןַאמיירפ אנימ ר"ד ,רעיוטיל (אדאלאמסא ןופ בערנייוו) יורפ ןייז

 עדעי טגעלפ -- תילגרמ רעקייטפַא mx הביבא לרעטכעט ןוא לשיפ ןאמ
INNץעמע  NDןעמוק ייז  PPייוצ רעדָא גָאט א ןביילב .ענילָאד  

 זדנוא ןבָאה ייז .ןקרַאטש קיטסייג לסיב ַא ייז ,ןדיי טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ ידכ

 .המחנ יצח םיבר תרצ : ןדיי ןשיווצ ןענעז רימ סָאװ ןעוועג אנקמ קרַאטש

PNענילָאד  PT TANTא ןטלַאהעגפיוא  INSענעבירטעגסיורַא טרעדנוה  

 ןזיב IN ,גנונעדרַארַאפ א סיורָא זיא 1942 לירּפַא עדנע .ןדיי עשירַאגנוא

 -קירוצ ןענעק ייז PR TON ןייז וואקשיוו PN ץענערג יד טעוו OND ןט-1

 ךעלקעפ טימ ,ןדיי ערעדנַא ךס א ןענעז עשיראגנוא יד ץוחַא .םייה ַא ןייג

 רעד וצ ןפָאלעג ,ןקיטעּפשרַאפ וצ טשינ שינעלייִא PR ,סעציילפ יד ףיוא
 זענעז ייז ןעוו .ןבעל סאד ןעװעטַאר וצ גנונעפָאה לקיטש x טימ ץענערג

 רעגירק ןעמוקעג זיא עקטסַאּפ רעד ןיא טרַאנרַאפ PROD ןפיוא ןעוועג ןיוש

 .טעדרַאמעגסיוא ןדיי 500 YON ןבָאה ייז TN רעדרעמ ןסובָאטיוא 2 טימ

 עלַא ןוא ןליוק יד ראפ ןלָאצַאב טזומעג ךָאנרעד טָאה טארנדוי רעד

 זדנוא ןעמ ONT ראפרעד .הטיחש רעד טימ ןדנוברַאפ ןטסַאק ערעדנַא
 לייוו ,ןייז טשינ עיצקַא ןייק WA ןיוש טעוו ענילָאד PNR IN ,טדערעגנייא

 .טנעגיטנָאק רענילָאד PIN ןרַאוועג טנכעררַאפ ןענעז םישודק 500 יד

 -רעד ךיא ליוו ןעוועג ןענעז רימ רקפה ןוא טקירעדינרעד קרַאטש ייוו

 טנרעלעג ץלוש ONT ןינב-ָאּפַאטסעג םענופ ןטרַאג ןיא : טקַאפ א ןענַאמ
 -עטלַא טייז רערעדנַא רעד ןופ זיא דָארג .לגייפ עקידנעילפ ןפיוא ןסיש ךיז

 רעסַאוו INP ַא טימ וועל לקנַאי ןפָאלעג ,טכירעג רענילָאד ןבענ סָארטש

 ,םערָא POT ףיוא דנַאבדנַאש םעד ןעזעג טָאה קינומש-חמי רעד .םייה א
 רעד PX ליוק ַא טגָאיעגנײרַא ON ןוא דיי ַא זיא ONT IN ןכייצ םעד

 .עציילפ
 קערש עקידנעטש יד ,רעגנוה רעד ,גנורעדינרעד יד ןוא ןייז רקפה סָאד

 ONT זַא ,טייו MIN עיטַאּפַא IN וצ טריפרעד זדנוא ONT ןגרָאמ ןראפ

 קינַאּפ PP רעמ ONT ביור ךָאנ טַארנדוי םוצ םיחצור יד ND ןלַאפנײרַא

 TT גנַאפנָא PRM ןפָאלעג טשינ oy pw זיא ןעמ ןוא ןפַאשעג טשינ

 DR לָאז IVD TR ,גָאט ןייק קעװַא טשינ טושפ זיא סע .ןטלַאהַאב ץעגרע

DROWןענעגרה טשינ ןצעמע  IWINןריפקעווַא  PPוואלסינַאטס . 
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 ,1942 טסוגוא ןט-29 םעד תבש ,הטיחש רעקיטולב רעד ראפ גָאט ַא

PN ANAרעדורב ספרַאק דלָאפָאעל ר"ד ,ּפרַאק קעדאר טימ ןפָארטעג ךיז , 

oNםייה א תבש ףיוא ןעמוקעג זיא  PDזיוהטסול קעלָאד טימ ; לודאראווו  

TNטָאה ןעמ .לאראב  TTןייטשרַאפ טנעקעג טשינ ,טרעדנּווועג  ONT) 

 זומ סעפע IN ,זדנוא ?PD WIV טָאה טקיטכעדרַאפ רעבַא ,רָאפ טמוק ָאד

PT NTקיטנוז-תבש םעד ףיוא דָארג סָאװ ,הביס א  ONTעלַא ןעמ  

 WT“ עקימורַא יד PN טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעטעברַא עשידיי
 .תוחפשמ ערעייז וצ טקישעגמייהַא ,רעפ

 :גָאז א קעדאר טוט עציילפ רעד ןיא ּפָאלק-טנַאה א טימ

 ךיז טקערש םעד AND !טיוט רעד ?ןריסַאּפ אד Pw ןעק סָאװ;

 MIT ןגרַאמ ,ךיא טנייה .רענייק טשינ טנייה ןיוש

 ,ןכש ַא רעניימ ,ןאמכייט עשוהי טָאה טכַאנייב טעפש Naw ןבלעז םעד

 ,סָאװרָאנ טמוק רע ןענַאוו ןופ ,טָאטש ןיא זַא ,הרושב ערעטיב יד טכַארבעג

 ןענעז סע .גַאט ןקידנגרַאמ FIND ךיז טקערש ןעמ PN קינַאּפ א טשרעה

 -ימ טימ רעגירק PIN טײל-ַאּפַאטסעג טימ ןסובָאטיוא IND ַא ןעמוקעגנַא

 -יזערפ JOO ןעגנולדנאהרַאפ טרָאד ןריפ PR טַארנדוי PNR ןענעז ןרעל

 עלַא ןבעגעג ןסיוו וצ ףכית עדייב ןבָאה רימ .בערנייוו סוילוי ר"ד טנעד

 ,םינכש
 רעגײזַא 4 ,לולא PR געט 17 ,1942 טסוגיוא ןט-30 םעד ,קיטנוז

 ןעגנעהוצפיוא ןזיוואב םיוק ANT PR .ןסיש טרעהרעד PR ANT ,גָאטרַאפ

 טרָאד TN PONT טימ טגײלעגנָא לַאטש רעד ןופ ריט רעד ףיוא סָאלש א

 ןוא יכדרמ רעגָאװש ,ישטנעמ רעטסעווש ןיימ טקעטשרַאפ ןעוועג ןענעז

 סרעגָאװש ןיימ PR ןפַאלעגקירוצ PA PR .הרובד PR עשטהרש רעדניק

 ONT יז .ןעוועג זיא ישטנעה רעטסעווש עטייווצ ןיימ ּוװ ,זיוה ןרעטלע

 ןוחטב סיורג קידנבָאה ןטלַאהַאב Pr טלָאװעג טשינ ןפוא םושב רעבַא

 .ןעשעג זדנוא טשינרַאג טעוו OY IN ,ןקיאורַאב טווּורפעג ךימ וליפא ןוא

 סע ןוא ריט-טנַארפ יד ןכַארבעגפיוא קעה טימ ןעמ טאה םעטפאר

 סּוארעה, :יירשעג ַא טימ תויח עטעוועדליוועצ OND א PON ןענעז

 יז רעטנורעה

 -צור יד רעבָא ,רעמָאי א ,ןייוועג ַא ,סעבלַאק יד טימ פעלק ןלַאפ סע

onיד סרעגעלעג ןוא ןטעב יד ןופ תונמחר ןַא ןפעלש  INDרעביא טרָאד - 

 -סניפ רעד ןיא עגר רעד ןיא ךיז קידנעניפעג ,ךיא .תונברק עניבילבעג

 טשינ טנייה זיב זיא רימ .טעב ןרעטניה טקעטשרַאפ ךיז בָאה ,ךיק רערעט

 -נײרַא טשינ MD רעד ןעמונעג רימ וצ Pr ONT סע ןענַאוונופ רַאלק

 יו ךעלטייד רעה ךיא .םישוח עניימ עלַא ןשרעהַאב ןוא דחפ pr ןלַאפוצ

 ANT PR סָאװ דָאש ,ON :שיליופ PIN ערעדנַא יד וצ טגָאז רעדרעמ ןייא

 ....לּפמעל שירטקעלע ןַא ןעמונעגטימ טשינ

 ןעמ יוו רעה PR ןוא Wow טרעוו זיוה ןיא ,גנַאל טשינ טרעיוד סע
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 DPR .ןריט-רעטניה יד ןוא-טנַָארפ יד לגענ ןוא רעטערב טימ טּפָאלקרַאפ

Popסיורַא שינעטלעהַאב ןיימ ןופ ךיוב ןפיוא  PRקרעמַאב  PRןביוש יד  
 : ךיז ןענעייל סָאװ ,ןעלטעצ עטקורדעג טפעלקעגפיוא רעטסנעפ יד ןופ

 "א פ ַא ט סע ג .ןסָאשעג דריוו -- טרעדנולפ רעוו ! םהַאנגַאלשעב,

 ןוא טרעכיזרַאפ אד PNR ןיב לייוורעד זַא ,ךיילג Pr ריטנעירַא ךיא

 זיוה ONT ןגַאוו טשינ רעטסנעפ יד PIN גנונערַאוו רעד ךָאנ טעוו רענייק
 יד ןשיווצ סערַאּפש יד ךרוד TN םעדיוב ןפיוא ףױרַא ןיב PNR .ןעפעשט וצ

 ןרעה ןוא ןעז וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ךיא בָאה טַאיצַאפ םענופ רעטערב

 עדנַאב יד עז PN JONI יד ףיוא IND טמוק סע סאוו ןטייז vox ןופ

 ןופ ןפעלש ןסקיבנישַאמ טימ ןטנַאיצילימ עשיניארקוא ןוא םיחצור סע"סע
 ןוא רעטערב ,קעה טימ םייוג עליוויצ .תונברק יד רעזייה עשידיי יד

 ןיוש זיא זיוה שידיי סעכלעוו טנכייצרַאפ סָאװ ,עטסיל א טימ רענייא

 יד טימ הרוש ַא ןיא ףניפ WW ןדיי יד טלעטשעגסיוא ןבָאה ייז .ןדיי ןופ ןייר

 ,רעוועג טליצעגנָא טימ ןטייז עדייב ןופ ,ייז ךָאנ ןוא ךיוה רעד ןיא טנעה

 ןיא ץַאלּפגניר ןיא טקנופלמַאז םוצ ןדיי יד רעדרעמ עשיטסידַאס יד ןריפ

 PN טָאטש

 ץַאלּפגניר ןפיוא טליפשעגפַא ךיז טָאה סָאװ ,דליב עכעלרעדיוש סָאד

 PR ןעמעוו טימ ,רענסַאק ינָאס טלייצרעד רעטעפש םישדח טימ רימ טָאה
 ןייז טָאה ןעמ יוו םעד ךָאנ :ָאטעג רעירטס ןיא ןעמַאזוצ ןעוועג ןיב

 זיא ,ענילָאד PR ןסָאשרעד wa סעשטלַאב ,לעטסענ ריאמ רעגָאװש

 ווַאכעלַאב PR ךיז וצ ןעמענ וצ הטיחש רעד ראפ קיטיירפ ןעמוקעג ינָאס

 -עגניירַא ייז טָאה לייוורעד .דניק ןטימ ןעשטלַאב ןוא Sow רעטָאפ םעד

PNDעיצקַא עדליוו יד , ONטניווועג .גָאטרַאפ קיטנוז ןכַארבעגסיוא זיא  

 -ורב ןרעטלע ןַא סלעטסעג ריאמ ייב רעמיצ טשרעטנוא ןַא ןיא ייז ןבָאה

 PR ארויב רעשטייד ַא ןעוועג זיא רעמיצ-טנָארפ PN .ץַאלּפגניר ןיא רעד

 TIN ןשיפַא טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג ןענעז ץאלפגניר םוצ רעטסנעפ-יוש יד

 -יצ ONT לעיצעפס PN זיוה ONT רעדרעמ יד TANT םורַא ױזַא ,סעמַאלקער

 יד טַאהעג PR טקַאפעגניירַא VON PT ןבָאה PAX ,טעּפעשטעג טשינ רעמ

 .ץַאלּפגניר ןפיוא IND טמוק סע OND ,ןעז ןוא ןרעה וצ טייקכעלגעמ

 -בלַאה ןוא סעמַאשזיפ ןיא ,תונברק עשידיי ענעבירטעגפיונוצ יד

 ךיז ONT רעמַאט .עיציזָאּפ רעקידנעינק א PN ןציז טזומעג PANT ,עטעקַאנ

 PIN PR“ סע-סע עדליוו יד םיא ןבָאה ,טרָא םנופ ןָאטעג ריר א רעצעמע

 ןעמ ּוװ ןלאפ ןעוועג ןענעז סע ,ןגָאלשעג קידארומ רעדרעמ רעניאר

 -קעווַא רעדרעמ יד JANA תונמחר IN .ןסָאשרעד JO א טרָא ןפיוא טָאה

 ךעלסיפ יד ייב קידנטלַאה ןוא רעדניק עניילק עמַאמ-עטָאט ןופ טּפעלשעג

 .טיוט םוצ זיב רענייטש עפוק א ףיוא ךעלפעק ערעייז טּפַאלקעג

 השמ PD דגיק א ןסירעגקעװַא טָאה רעדרעמ יד PD WIN ןעוו
 ךיז רע ONT -- ןאמ OPN ,םעדייא סרעסַאוומָארטש םהרבא ,ןאמלוש

214 



 עגר רעד ןיא רעבָא .ןגרעוו ןעמונעג PR ןפרָאװעג רעדרעמ םעד ףיוא
 -גאב ערעייז טימ ןוא םיחצור ערעדנַא ףליה וצ ןעמוקעגרעטנוא ןענעז

 TIN ןרהא .ןכַאטשרעד טיוט DIY ןטַאט ןטקיטייוועצ ןכעלקילגמוא םעד ןטענ

 יו ןבָאה עבוק ןוא עשטנַאט ,עשטנאפ רעדניק ערעייז ןוא סינע עשטנימ

 -רעקידעבעל םיחצור יד ןופ ןריפ ךיז טזָאלעג טשינ ןוא טפמעקעג ןבייל יד

 -רעמ יד TD ייז ןבָאה םייה רענעגייַא רעייז ןיא .הטיחש רעד וצ טייה

 -יק ףיוא תומשנ ערעייז טכיוהעגסיוא ןטַאנַארגטנַאה ןוא ןליוק עשירעד
 .םשה שוד

 ןאפעטש ,שטיוועקשַאוויא ר"ד רימ ONT געט IND א טימ רעטעפש

 רעכלעוו ,טנַאיצילימ רעשיניַארקוא ןַא סָאװ טלייצרעד ,םעדייא סעשאדראק

 יד ןבעגעגרעביא DON טָאה ,םלוע-תיב ןפיוא הטיחש רעד ייב ןעוועגייב זיא
 סנייא ייב .טליּפשעגּפָא טרָאד Pr ןבָאה סָאװ ,סענעצס עכעלרעדיוש

 -סיוא ייב ןדיי עטקינייפעג ,ענעגָאלשעצ יד ןעמ טָאה גָאטימכָאנ רעגייז ַא

 ןוא טעקַאנ ןָאטוצסױא ךיז ןעגנּוווצעג םירבק עסיורג יירד ענעבָארגעג

 בורג ןרעביא ןגעלעג זיא OND ,טערב א PW הרוש NR PR ןרישרַאמ

 קיזומ רעכיוה ןטַאלפ ןופ גנוטיילגַאב א ייב PR ןטייווצ OY PY TN ןופ

JANAעקידרעייפ ןגיפשעג רעוועגנישַאמ יד  PN PMPטימ יוו ןטינשעג  

 -ירב ,רעטסעווש ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזדנוא ןופ סנבעל יד עסַאק ַא

 .רעדניק עקידלושמוא ןוא רעד

 ּוװ ,ןסַאג vox רעביא ןסַאלפעג ןענעז טולב שידיי wn סעקשטור
 א ףיוא ,םייוג יד ןבָאה ,גָאט ןקידקיטנָאמ WANA םעד ,טניּווועג ןבָאה ןדיי

 טקינײרעגּפָא ,םיגורה עשידיי יד ןעמונעגפיונוצ ,ָאּפַאטסעג Tp לעפַאב

ONTטולב ענעסָאגרַאפ  PDןמיס ןדעי ןשיוורַאפ וצ ידכ ,ןסַאג יד  TID 

 ,ןכערברַאפ ןשיחצור

 עשיניַארקוא ,אפוש עּפורג רענילָאד יד ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -מורַא זיימ עטמַאסרַאפ יוו ,םייוג עשימייה יד ןופ ףליה רעד טימ ץילימ

 יד ןפעלש ןוא רעדלעוו PR רעדלעפ יד WIN ןכוז ןוא ןרעטשינ ןפַאלעג

 -ייל :ןפעלש ןעזעג ךיא בָאה ערעדנַא ןשיווצ .ןדיי ענעבילבעגנבעל ךָאנ

 יורפ ןייז טימ בלַאװש יכדרמ שרעה ,יזדוב עלעדנוז ןייז טימ רעלעג רעו

 -ַאמ ,טסיטנעד רעד ,יולב ףסוי ,בייל-יכדרמ רעווש ןוא דניק ןוא

 ןוא ךַאבנעטָאר למהרבא ;יולב קילַאס רעדורב por ; ןַאמ סצנירפ עדליט
 .ןוז סהשמ ,לָאּפמַאי לקנַאי

 יו DX םעדיוב OVD ּפָארַא ךיא PI טכַאנ רעד ןיא טעפש קיטנַאמ

 רעד וצ ןלַאפ ןטָאש ןייק לָאז סע ,ריפ עלַא ףיוא קידנכירק טנוהריפש ַא

 ןעמוקניירַא ןענעק טערב א קידנביוהפיוא טיפוס ןכרוד ידכ ,עלַאדָאטס

PNלַאטש  PONישטנעמ רעטסעווש ןיימ ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז סע ּוװ  

 PR באה לזמ ןייז וצ .הרובד ןוא עשטהרש רעדניק TN IND ןטימ

 ףלֶאוו-םייח PR םיובנעדניל cop טניירפ ייווצ עניימ ייה PR ןפָארטעג
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 רַאפ PT ןבָאה טָאטש רעד ןופ קידנפיולטנַא עכלעוו ,ןוז סשטיווָארַאדגיוו

xלייוו  XTטקעטשרַאפ . Por PDןיב  PRןרָאװעג רָאװעג , INזיא סע  
 ליוו ,טָאטש PN ןביילברַאפ וצ ןטכיזסיוא PN גנונעפַאה PP IW ָאטשינ

 רעדילגטימ עלַא IN TN ןייר-ןדיי סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ענילָאד

 .ןרָאװעג טעדרַאמעגסיוא ןענעז טארנדוי םענופ

 עשידלעה ענעסעגרַאפ טשינ לָאמנייק יד טלייצרעד רימ טָאה יסוי

 ליפעג ַא טימ .בערנייוו סוילוי ר"ד ,טנעדיזערּפ רעזדנוא ןופ גנולדנַאה

 PR ליוו שודק םענופ ןעמָאנ OVI ןקיבייארַאפ WW בוח PIN דובכה תארי ןופ

 : ןענכייצראפ עדנגלַאפ סָאד

 -לָאד ַא ,בערנייוו סוילוי ר"ד ,טַארנדוי םענופ טנעדיזערפ רעזדנוא

 DN ONT ,ץרַאה שידיי םערַאוו ַא טימ טסינויצ ַא ,טַאקַאװדַא IN ,רענ

 ןייק םענייק לָאמנייק ןוא ןריולרַאפ טשינ Pr ןטנעמַאמ עטסרעווש יד

 ןבָאה ,הטיחש רעקיטולב רעד ברע ,טכַאנ-וצ-תבש .,ןָאטעג טשינ סטכעלש

 טימ לָאז רע זַא ,ןבערנייוו ןופ טגנַאלרַאפ רעלימ ןוא רעגירק םיחצור יד

 ,ןדיי 1200 ןלעטשוצ (pm) טסנידסגנונדרָא ןשידיי םענופ ףליה רעד
 סנגעמרַאפ עשידיי רעביא IN ,טרעפטנעעגּפָא שירָאגעטַאק ADM רע טָאה

 רעד וצ גנולעטשַאב ןוא גנַאלרַאפ ןדעי ייז ןעק ןוא תיבה-לעב רעד רע זיא

 סנטשרעביוא םעד ןיא זיא ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד רעבָא ,ןלעטשוצ טייצ

 .טנעה

 יז IN ,טכַארבעגניירַא OVI NIN PNR רעדרעמ יד טָאה רעפטנע רעד

 טָאטש יד ןרעלקרעד ןוא ןדיי עלַא ןרידיווקיל וצ ןסָאלשַאב ךיילג ןבָאה

INDןייר-ןדיי , 

 ,רעמַאזיורג ןוא רעקידארומ א ןעוועג זיא בערנייוו ר"ד ןופ ףוס רעד
 TN ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ,ענילָאד PN ןטלַאהעג ON ייז ןבָאה טשרעוצ

 עכעלשטנעמ ןייק .וַאלסינַאטס ןייק ןעמונעגטימ DN ךָאנרעד ,טקינייפעג

 ,ןרוטרָאט PR ןעגנוגינייפ יד ןרעדליש וצ דנַאטשמיא טשינ זיא עיזַאטנַאפ

oNתונברק עשידיי ענייז רעביא ןצונ טגעלפ רעגירק טסידַאס רעד  PR 
 רעזדנוא טָאה טרָאד ,לימ-ספלָאדור ,זױה-טכַאלש ןטמירַאב קירעיורט ןייז

 שודיק ףיוא המשנ עקילייה ןייז טכיוהעגסיוא בערנייוו ר"ד טנעדיזערפ

 .םשה
 רעד PX ןטלַאהאבסיוא ךיז ןוא טָאטש רעד PN ןביילברַאפ ww רעגנעל

 םייוג ענעגייא יד .טייקכעלגעמ ןוא דייר ןייק ןעוועג טשינ זיא םייה

 טרעה ןעמ יצ ,ןכַאװ PR רעזייה עשידיי יד ןבענ ןקעטשרַאפ ךיז ןגעלפ

 .ָאּפַאטסעג רעד ןבעגרעביא ךָאנרעד ןוא זיוה םעד PR שיור xX טשינ

 ףיוא רעדלעוו PR רעדלעפ יד PN קעװַא רימ ןענעז טכַאנ ייב קיטסניד

 ,םייוג ןפָארטעגנָא לָאמ עכעלטע רימ ןבָאה געוו ןפיוא .עצינעדַא רעד

 רעטייוו ןעגנולעג זדנוא זיא INT רעבָא ,טרישזַאטנַאש זדנוא ןבָאה סָאװ
 .ןייג וצ
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PRךעלדלעוו עניילק יד  TANTןדיי עכעלטע ףיוא ןפָארטעגנַא רימ . 
 SND“ ןוא ןכַארבעצ ,דימ ,טרעגנוהעגסיוא ,טכַאנרעדפיוא קיטשרענַאד

 טָאה ONT ,שַאדרַאק ןאפעטש וצ טעבנגעגניירַא PT רימ ןבָאה טלפייווצ
 זדנוא ONT שטיוועקשַאוויא WT םעדייא Pr .לדלעוו ןיילק ַא PR טניּווועג
 טימ דיילטימ ןסיורג ןתמא ןזיוועגסיורַא .ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ רעייז
 רעד PR ןטלַאהַאב וצ Pr טביולרעד ןוא ןסעוצפַא זדנוא ןבעגעג ,זדנוא
 ןבָאה רימ וו ,עלָאדָאטס רעד ןופ קירב רעד רעטנוא .ה.ד "ינעדאפ,
 ,ןכירקסיורא רימ ןגעלפ טכַאנ עדעי LIND רעקידנעגיל ַא ןיא ןייז טזומעג
 .רעדילג עטפייטשרַאפ ערעזדנוא לסיב א ןכיילגסיוא

 סטכעקעג םערַאװ ןבעג זדנוא ןגעלפ אגלַא יורפ JOT ןוא רָאטקַאד רעד

 -יא זדנוא TINT ייז .גָאט ןקידנעמוק ןפיוא TOY טזָאלעגרעביא PI ןוא
 .טּפַאכעג ONT ןעמ IN ןוא ןעמעוו ,ןעגנוריסאפ עקידנפיול יד ןבעגעגרעב

 ףיוה ןפיוא ןסעזעג ןענעז םינכש עשייוג יד ןעוו ,גָאטימכַאנ קיטנוז

 -ולב רעשידיי רעד ןגעוו ןעוועג עמעט עקיצנייא יד זיא ,ןשאדראק ןופ

 טניווו רעכלעוו ,רעגָאװש PT זַא ,טלייצרעד DONT רענייִא .הטיחש רעקיט

 -קוא יד יוו ,ןבעגעגרעביא םיא טָאה ,םלוע תיב ןגעקַא ,עשיראה רעד ףיוא

 ןבָאה םייוג עקידתונכש רעשיראה יד ןופ ףליה רעד טימ ץילימ עשיניאר

 ןפרַאוועג ךיז ןקירעשייה יד יוו ןבָאה ןוא םירבק יד ןטָאשרַאפ לענש ףיוא

 ןכַאז עלופטרעוו טכוזעג ,רעדיילק ענעפרַאוועצ יד ןּפַאטַאב

 רענעטַאשעגפיוא שירפ טימ גרַאב רעד זַא ,טלייצרעד ךיוא TANT ייז

 יוו טעשטרַאקעג ןוא ןביוהעג רעהפיוא ןָא ךיז טָאה םירבק יד ףיוא דרע

 TANT OND ,ןצכערק PR ןענייוו עכעלרעמַאי .רעסַאוו ןפיוא סעילֶאווכ

 ךָאנ ךיז ןבָאה עקידעבעל בלַאה ּוװ ,דרע רעד רעטנוא ןופ טרעהעג ךיז

 א ןפרָאװעגנָא םייוג יד ףיוא וליפַא ןבָאה ,תוומה WS ןטימ טלגנַארעג
 טָאה טכענ TR געט עכעלטע .ןבירטרַאפ םלוע ma םענופ ייז ןוא דחפ

 .טרעהעגפיוא טשינ עטעליוקרעד-טשינ יד ןופ ןצכערק ןוא ןענייוו סָאד

 ןרָאװעג זיא שטיוועקשַאוויא ר"ד ova ןטלַאהַאבסיוא ךיז רעגנעל

 DU] ONT PN שטנעמ רעטוג א ןעוועג עקַאט זיא רע .ךעלגעממוא

 ןבעג רעדָא ןטלַאהַאבסיוא IND יוו ױזַא רעבָא ,ןדיי א ןפלָאהעג לֶאמנייִא

 טימ טָארדעג ןשיפַא ענעגנָאהעגסיוא ךרוד ָאּפַאטסעג יד ןבָאה ןדיי א ףליה

 .ןגַארטוצפָא ךיז ךעלגעמ on לענש ayn ַא ןכוז טזומעג רימ TNA ,טיוט

 גנוניולַאב א טמיטשַאב קיטייצכיילג ַאּפַאטסעג יד ONT ןשיפַא יד ףיוא

WIN PMN IWרעקוצ טנופ א ,ןברק ןשידיי ַא ןעגנערב  NPNלקעפ  

 Jo א ןעוועג ןיוש ןענעז ףיורעד px סּפַאנש לשעלפ א WIN ,קַאבַאט

 .םינלעב

 רימ טָאה DOS ַא טימ רעטעפש ONT ,טקַאפ ַא PN PT ןָאמרעד ךיא

 : טלייצרעד (קרַאי-וינ PR טציא) ןאמ סרעטבָאלעג ערַאד ,רעגנוא ריאמ
 ןפעלש IY טכַארבעג רעניארקוא TN ONT ווָאכעלַאב ןבענ ףרַאד ַא ןופ
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 ןטמיטשאב םעד PIN א ץעיווַאפאטסעג ןופ טגנַאלרַאפ TN לדיימ שידיי ַא

 לדיימ םענופ דיילק ONT ןעיצּפָארַא טשרעוצ לָאז רע IN ONT PIN זיירפ

TIN2 סָאװרַאפ ,עגַארפ סצעיוװָאּפַאטסעג ןפיוא .ןסיש יז ךָאנרעד  ONTרעד  

 רעד ןופ ךַאל א TN ץנַאג ןבָאה דיילק סָאד ליוו רע IX ,טרעפטנעעג יוג
 שטייד םייב וליפא PW ONT זיירפ רעשינָאלווייט רעכיוה רעד .ליוק

 יוג םעד טגיילעגקעווַא ליוק PON טימ UNA רע TN OVD א ןפורעגסיורַא
 .לדיימ עשידיי עכעלקילגמוא סָאד רעטייווצ רעד טימ ןוא

 ַא) וואקשדַארב ףיוא IN ,ןענופעגסיוא טָאה שטיוועקשַאוויא ר"ד

 רַאנ טעמכ המחלמ רעד וצ PD טניווועג ןבָאה סע ּוװ ,ענילָאד ןבענ ףרָאד
 -עפס זיא רע .עיצקעס-םרַאפ רעד PIN ןדיי WORD WI ןענעז (ןשטייד

 לאומש ןַאמ ןטימ לטע עטכינ ןיימ טכוזעגפיוא ,ןרָאפעגרעבירַא ןיהַא לעיצ
 .ןדנוברַאפ ייז טימ זדנוא ןוא רעטבָאלעג

TDN זיא ,ןגעוומוא ןוא רעדלעוו ןוא רעדלעפ PNT טכענ יד, PX 

 .ווָאקשדַארב רעד ףיוא ןעמוק וצ ןעגנולעג  PNRבאה ףרַאד ןרַאפ לדלעוו

Diy ןליוו IN תוחוכ, IN עטרעגנוהעגסיוא ןפָארטעג ערעדנַא ןשיווצ, PX 

 | רעטכָאט סרעלדניווש קחצי ,יורפ סינוק בייל ,םיובנשריק םירמ :ןבעל

 ,יורפ סהשמ ,ןַאמסַארטש עשטנח PN דגיק ןייא טימ ףרַאד ןטלַא םענופ

 ,רעטכַאט עטסגניי סרעלדַא היח

PINווַאקשדַארב רעד  TANTטנעקעג טשינ געט יירד יוו רעמ רימ  
 יד ףיוא טעברַאעג ןבָאה ןדיי יד ןעוו ,גָאט ןצנַאג ַא .ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 טכַאנייב .םעדיוב ןפיוא רעשטייד םולש ייב ןגעלעג PR pa ,רעדלעפ

 ,גרעברעפפוק הירא VOT PIN סָארג יכדרמ YS טפַאכעגניירַא PT PN בָאה

 ON“ ןפָארטעג קידנעטש טרָאד PR הריד PR PN טניווועג ןבָאה עכלעוו
 ענעכָארבעצ עטקיטייוועגנָא יד ןופ PT טדערעגּפָארַא ,טניירפ עטנעָאנ ענעג

 ,ךיז ןפערט וצ ןבעל ןיא לָאמַאכָאנ ךיז ןשנּוװעג ןוא רעצרעה

 ףיוא זיולב ווֶאכעלַאב ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז וװַאקשטדָארב ןופ

 זיא ןדיי עלַאגעל טשינ ןטלַאהַאבוצסױא קערש יד לייוו ,תעל-תעמ א

 .סיורג ןעוועג

 ןיוש זיא רעכלעוו ,וועל לקנַאי זדנוא טָאה ירטס PP ןעמוקעגנָא

 רַאפ ןעניפעג ןפלַאהעג ,החפשמ PT טימ ןעוועג טרָאד רעירפ טייצ א טימ

 שינרעטַאמ ליפיוזַא WI MR Pr ןגיילוצקעווַא וו PROP א זדנוא

 .תוחוכ יד ןופ עטפעשעגסיוא ןוא

 3--4 א טימ .ןעמאזוצ ןייז וצ ןעוועג טרעשַאב זדנוא זיא גנַאל טשינ

TORNעיצקַא עדליוו ַא ןכָארבעגסיוא זיא רעטעפש , PNןעמ רעכלעוו  ONT 

 רעבמעווַאנ עדנע) ןרעמַאקזַאג יד ןיא ץעזלעב ןייק ןדיי 2,000 טפעלשרַאפ

2).. 

 ןייז טימ וועל לקנַאי :ןעמוקעגמוא ןענעז עיצקַא רעקיטולב רעד ןיא

 עצנַאג ןיימ ןוא לגיופ םהרבא ,ןאמזאר עשטלורס ,רעלדַא לטיג, החפשמ
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 ןבילבעג ָאּפַאטסעג רעד ןופ רענעגָאלשעצ א טסלָאמַאד ןיב PN .החפשמ

 Pa ןגיל העש IND ַא ךַאנ .21 אקסווָאוול ףיוה ןפיוא yo ND יד ןשיווצ ןגיל
PXןעמוקעג  xטריטנעירָא ךיז ןוא ךיז וצ לסיב  ONT PRוטיס א רַאפ - 

 ךיז ONT OND ,הוקמ N PN ןכַארקעגניירַא PR ןיב ,ךיז ןיפעג ךיא עיצַא

 ןבלעז ןפיוא עדייבעג רעקידבורח רעטרידרַאבמַאב א רעטניה ןענופעג

 .געט יירד ןגעלעגּפָא ױזַא ןוא VOM ןוא ךורב ןטימ Pr טקעדעגוצ ,ףיוה

 טשינ םיחצור יד ןענעז ןדיי 2,000 TD עיצקַא רעדליוו רעד טימ

 INP“ בָאגוצ א ןעמוקעגרַאפ זיא רעטעפש געט עכעלטע wn .טקיטעזעג
 .ןלַאפעגניירַא PIN PI PR רעכלעוו PR ,עיצקַא-טנעגיט

 ONT ,געט ייווצ יד לוש PR טליפשעגפַא ךיז טַאה סע סָאװ דליב סָאד

PRןבײרשַאב וצ ךעלגעממוא זיא ,ןעוועג טרַאד ןיב . PRּוו ,לוש א  
 יוו WA טקַאּפעגנָא ןעוועג ןענעז ,ןשטנעמ 500 NR רשפא PUN ןעייג סע

 רענייַא עטיוט ןגעלעג PR ןרָאװעג טקיטשרעד ןענעז JO א .ןדיי 0

 -רעד DIN ןפיוא ןענעז ןשינעפרעדַאב עשיגַאלָאיזיּפ יד .ןרעדנַא ןפיוא

 ןטפול רעד PR ןעגנַאהעג טושפ ,ןציז vw ,ןגיל טשינ .ןרָאװעג טקידייל

NINרעסַאװ ןּפָארט  ASPXןגלָאפרַאפ ןדייל עשילַארַאמ ןוא עשיזיפ יד  

DWI pyטציא . 
 עלענָאיסעּפָארּפ ןבָאה טפרַאדעג TN טריטקעפסער ךָאנ ןעמ טָאה טלָאמעד

 -סיורַא ןריטרָאס םייב PM ןעמ טָאה ,רעטעברַא עשירענעמכַאפ ,ןטפערק

 ,טַארנדוי PNR טריפעגּפַא ןוא ןעמונעג

 ןַאמדיװ ימַאס טימ ןּפָארטעג PT PNR ANT רעטעפש געט ony טימ

PN WRN)קרָאי-וינ ), SON?נייא עכלעוו ,רעטכָאט ערעגניי סרעטבָאלעג - 

 רעד טימ ירטס PP ווֶאכעלַאב TD ןעמוקעג זיא ןבעל ריא קידנלעטש

 טייקכעלגעמ N ןבָאה FRI סנטסקינייוו IWIN ןעוועטַארוצסיורַא גנונפַאה

 PN .הכלמ-היתב ?PR Pox :עמַאמ עטַאט עריא לָאמ ןטצעל םוצ ןעז וצ

 געט עכעלטע .רענסאק ?Dox ןעמוקעגמוא ךיוא זיא עיצקַא רעבלעז רעד
 ריא ןוא (רעטכָאט סריאמ) שירפ לזערד טימ ןעמַאזוצ ןעוועג ךיא ןיב

 -עגסיורַא לוש רעד ןופ טונימ רעטצעל רעד ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןַאמ

 ,סּופיט ןופ ןברָאטשעג ווָאכעלאב PR עדייב ךַאנרעד ןענעז ייז .ןעמונ

wonייז ןכלעוו  paxלוש רעד ןיא טקעטשעגנַא ךיז . 

 NIN ,טנוה רעטעשזדנַאלברַאפ ַא יוו pox טציא PNR pa ןבילבעג

 ,לעבָאס עשטהנח ,עמומ ריא וצ טריפעג יסאס ךימ טָאה ,החפשמ NIN ,םייה

 -ַאב ןוא ןעמונעגוצ ךימ טָאה עכלעוו ,ירטס ןיא רעטכַאט סרעגרעב יניפ

 ןיא ןצרַאוושניירַא ךיז ןגעלפ טכַאנ עדעי טעמכ .דניק WK Won טלדנאה

 ,ךעלעטש ןוא טעטש ענעדישרַאּפ ןופ ןדיי ענעבילבעגנבעל ךַאנ יד אטעג

 ר"ד :ןעמוקעג זיא עפורג RIN רענייַא טימ .ןייר-ןדיי ןרָאװעג ןענעז סַאוו

 ןייז ,ןוז ס'מולש -- ,ןַאמפָאה לטָאמ ,ןוז סיזדנעב לאומש ,ץיװָארָאה ןָאעל

pnpסטעדנעב -- לַאּפמַאי לקנַאי ,רענטַאר .רגַאמ  prוק ענייז טימ  
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 טימ לקינייא ןַא ,ןרעטש סעדלָאג היח ,ןאמלעגנע עפיצ ןוא ינוב ןעניז
 .יזדע עלעדיימ קירעי-5 רעייז

WY?גנַאל זיא ץיװָארָאה  NOVA PRךיז טַאה רע .ןבילברַאפ טשינ  

 רעטסעווש ןייז וצ ןייג וצ ןסירעג ךיז ןוא םאזנייא ,ךעלקילגמוא טליפעג

 DN ןיב רעטעפש געט ייווצ טימ .גרעבמעל pop ןזייַאלעגיב ַארַאלק

 -ימ עשיניארקוא יד ONT גרעבמעל PP AVN ןפיוא IN ,ןרָאוועג רָאוועג

 רעד וצ טריפעגפַא ,ץיװַארָאה ןָאעל ר"ד טּפַאכעג וועיַאלָאקימ ןיא ץיל

 .ןסַאשעג ON TN ,ַאּפַאטסעג

 טימ קעװַא ןענעז רעטור קרַאמ AND ןיזוק ןייז DN ןַאמּפָאה לטַאמ
 ןיא יוג ַא ייב ןטלַאהַאבסיוא ךיז עלָאקס ןייק ןייטשיולב לקנָא רעירטס רעייז

 רימ ןענעז ,1943 ץרעמ גנַאפנָא ,רעטעפש םישדח PNY טימ .רעקנוב ַא

PNןרָאװעג רָאװעג ָאטעג , INןעמ  ONTטקעדעגפיוא רעקנוב םעד  DN 
 -- ןטלַאהַאבסיוא טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי קיסיירד ןוא עכעלטע עלַא

 .ןסָאשעגסיוא

 ּוװ ,ןרעגַאל עטרירעשַאק ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןענעז ווָאכעלאב ןיא

 גנואיירפַאב יד ןבעלרעד וצ גנונפַאה רעד טימ טעברַאעג רעווש ןבָאה ןדיי
 ןשיווצ .ָאטעג רעירטס PNR ןעמוקוצניירַא ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ ןבָאה YT ןוא

 רעטסעווש ןייז ,יורפ ןייז טימ רענסאק ינאס :ןעוועג ןענעז ערעדנַא

 .עטכינ ריא ןוא יורפ סמלושמ -- רעטכורפ הקבר ,דניק ריא טימ עשטלַאב

 -- ןאמרעמיצ לאקזחי םהרבא ,רעטכַאט סיפיצ השמ -- רעטיירק הרופצ

 -טכער םירפא -- רעפיול ןַאמרעה ,ןוז סלקנַאי -- רעפיול ריאמ ,ןוז סריאמ

 סנַאמסַארטש לטיג היח ,ןאמ סעמולב -- ןייטשלימ השמ ,לקינייַא סנּפַאש

 ,רעדניק סריאמ ,לקנערפ עקלארשי ןוא לצעג ,ןַאמסַארטש עשוהי ,םעדייא
 .ןועמש ןוא ףלָאװ םייח ,עטנעי :רעדניק סרעדיינש םעד סהדוהי בקעי

 -דרמ : ןעוועג ןענעז ,טעוועטַארעג PT ןבָאה ONT ,ןדיי רענילָאד ןופ

 -נַאל השמ ,דניק ןוא ןַאמ ןטימ עלייב רעטכָאט רעייז ,יורפ TIN ,רעכייט יכ

 ,םעדייא סיכדרמ AWA --- רעזיוהיינ ןַאמרעה ר"ד ,ןאמ סינע לטיג -- סעד

 ןייז טימ םיובנעדניל יסוי ,רעקאפ PWN PMD PR ךאבנעטאר המלש

 עקטוי ,רעדורב ןרעגנוי ןייז טימ דלעפסרעלק לקנַאי ,יצלַאמ רעטסעווש

 בייל -- יורפ ןייז טימ רעלעג עלהשמ ןוא רעדורב ןייז טימ רעטייל

 .דניק ןוא רעטכָאט (אקסניהערעפ ןופ) סנאמרעה

 עלעיניפ

 ,"הרות-תחמש , ןעמָאנוצ ןטימ רָאי 14-15 ןופ דניק x ,עלעיניפ
 עקידנכַאל טימ דניק קיטסול ךעליירפ ַא ןעוועג רע זיא קידנעטש לייוו

 ןדעי טעמכ TPT WPA רענעכַארבעצ א יוו ,טציא ONT ,ךעלעגיוא עגולק
DINןעמַאזוצ רימ טימ קידנעייז  NOVA PNטדערעג ,טנַאמרעד  PDרעד  

 ONT ייברעד .ןשינעבעלרעביא עקירעיורט יד טימ טלייטעג ךיז ןוא םייה
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 טיובעג ןַאמ רענערַאפרעד רעפייר א יוו ןוא ןוחטב סיורג טגָאמרַאפ רע

 זיא רע .טייצ עכעלקערש יד ןבעלוצרעביא ױזַא on ,רענעלפ עטגַאוועג

 הרש ,לעגיפש עלהמלש ןיזוק por טימ טקַאטנַאק ןקידנעטש PR ןעוועג

 רעגַאל רעווַאכעלַאב PR ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,ןוז סהקבר

 זיא רעדייל .רעקנוב ַא PR רעצעלפ עטריוורעזער עדייב AND טַאהעג ןוא

 IP ןט-6 DVT ןוא NOVI רעירטס ONT ןרַאוועג טמיוצרַאפ ןשיווצניא

 .עיצֶאדיווקיל יד ןביוהעגנַא PT טאה 3

 -צרַאה עקיליורג סָאד ןבעגוצרעביא רעטרעוו ןיא רעווש טושפ זיא סע
 ןייז טימ (רעזייוו) טחוש עלהשמ ןופ םוקמוא םענופ דליב קידנסייר

 א ,עלעקנַאי ןוז סהכרב ןוא עדייז -- לקינייִא por .ערעדנא ןוא החפשמ

 סּורג ןקידנגלַאפ OVI רימ טָאה ,16--17 WN א PD רוחב רעטיובעג-טסעפ

 PN TOMY רעסיורג רעד ךָאנ געט 10 א :ַאטעג רעירטס PN טכארבעג

 ,רעקנוב םענופ טכאנייב Pr טעבנגעגסיורַא רעציז יסול טָאה ינילַאד

ONTםוצ סעפע ןפַאשרַאפ וצ ,רעלעקזיוה שידער ר"ד ןיא ןעוועג זיא  

royןרעטלע ענייז ראפ  PRטכַאמשעג ןבָאה סָאװ ,םלוע ןקירביא  PN 

 ONT דע .ןַאטפיוא טנעקעג טשינרַאג רע טָאה רעדייל .רעלעק ןבלעז
 ענילָאד Son ,ייז GRD ָאטשינ זיא גנוטער OW PP זַא ,ןענופעגסיוא זיולב

 JO א יוו ,טנעקעג INT טָאה יסול .ןייר-ןדיי :ןרַאװעג טרעלקרעד זיא
 -לעוו יד PR קידנפיולטנַא PT ןעוועטַאר ןווּורפ .ןָאטעג סע ןבָאה ערעדנַא

 םיחצור יד וצ ןבעגעגרעביא ךיז ןיילַא דלעה א יוו רעבַא טאה רע ? רעד

OTD TNףוס א  Iןכַאמ  IYםירוסי עקידמונהיג יד  PRיד ןופ ןדייל  

 -נופ .רעקנוב םעד טקעדעגפיוא ןוא ןבעגעגסיוא רע טָאה עכעלקילגמוא
ONT TINTהחפשמ יד ץיח ַא םלוע-תיב רענילָאד ןפיוא טריפעגסיורַא ןעמ  

 טימ טחוש עלהשמ ,(ןוז סענאט שרעה) יורפ ןייז ןוא ענַאט עפיל ,רעציז

 2 ערעייז ,הכרב יורפ PT טימ טחוש עדייז זוז רעייז ,עגייפ יורפ ןייז

 ןוז סילע עלהשמ ךיוא .עלעקנַאי ןוז רעייז ןוא לזייר ןוא יצאח ךעלדיימ

 IN INT“ ןוא רעדניק ייווצ ןוא יורפ PT טימ ןַאמכַאה ,טחוש עלעקנַאי

 .ערעד

 רַאנ ,ןעגנַאגעג טשינ טחוש עלהשמ זיא רבק םענעבַארגעגסיוא םוצ

 א טימ .החמש NMI ןטייצ עטוג עקילַאמַא יד PN יו טצנאטעג טושפ

 סיורג טימ רע טָאה ,טעטכירעג למיה םוצ ןגיוא יד ,םינפ טלַארטשעצ

 : רומזמ סכלמה דוד טימ לוק ךיוה א ףיוא PR טגַאזעג יודיו תובהלתה

 םלוע םעד טריפעג ,,ידמע התא יכ הער אריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג,

 ליוק ַא ONT ןסיש I ןבױהעגנָא ןבָאה רעדרעמ יד ןעוו .רבק םענעפַא םוצ

 DN ןעגנורפשעגניירַא רע זיא ,טנַאה רעד ןיא ןוז סעדייז עלעקנַאי ןפָארטעג

 -ניימעג םעד TW טימ ןטישרַאפ JONI .רבק םנופ TWN םייב Pr טגיילעג

 טכַאנ יד זיב ןוא PT ןגעווַאב וצ ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ רע ONT רבק ןעמַאז

 ןרעדנַאװ ןגנַאל ךָאנ .רבק םענופ ןכַארקעגסױרַא רע זיא ןלַאפעגוצ זיא
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 .גנַאל ףיוא טשינ רעדייל WAN ,ָאטעג רעירטס PNR ןעמוקעגנָא רע זיא

 MIN ןעמוקעגמוא עיצקַא רעדליוו א ייב רע זיא 1942 רעבַאטקָא עדנע
 .םשה שודיק

xXךַאנרעד גנַאל טייצ  PR AXAןפירגאב טשינ  PXךיז ןפוא םושב  

 טימ תוומה ךאלמ םעד ןענעגעגַאב ןעמ ןעק om ,ןלעטשרַאפ טנעקעג טשינ

 TWA ,קירטַאּפ ַארַאלק יו טרעהעג רעירפ ךָאנ ANT ךיא החמש ליפיוזא
 רעטכעש קענוד ןַאמ ריא טימ זיא ענילָאד ןופ רעטכָאט עטסגניי סעינַאס

 טערב ןטיוט םענופ ןעגנורפשעג ךיז קידנטלַאהמורַא קיטנוז ןקיטולב ןיא

 ןשיווצ זיא ווָאכעלַאב PN רעקנוב ןטקעדעגפיוא IN ןופ .ןיירַא רבק ןיא

 סשירפ ריאמ-יציג ןעוועג JO OW טריפעג ןבָאה םיחצור יד OND ,ןדיי יד

 לכיימש א PN PNP םענעביוהעג ַא טימ טָאה עכלעוו ,רעטכַאט עטסגניי

 .געוו TORY WN טרישרַאמ ,סרעדרעמ יד שינעקיפוצ ,םינפ ףיוא

 רעד טיול ןלייצרעד וצ חוכב por לעוו PNR זַא ,טניימעג INT ךיא

 IPN TN“ טבעלעגכרוד ,טרעהעג ,ןעזעג ANA PN סָאװ ,ץלַא גנונדרַא

 ךַאװש-וצ זיא שטנעמ NIN VAN PT ONT ןזיװעגסױרַא .ךיז PN טּפַאזעג

 טעוו ןעמ mk ,ליפעג ont לָאמטּפָא םוקַאב ךיא .ליפ ױזַא ןעיידרַאפ וצ

 רַאפרעד ,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ליורג םעד ןביירטרעביא ןיא ןייז דשוח רימ

 עניימ רימ ןלָאז .סעפע TD סעפע רַאנ ןלייצרעד וצ ןַא ךיז PR גנערטש

 ןדער רעדָא ןענַאמרעד וצ סיוא טמוק רימ ןעוו ,ןייז לחומ רענעייל ערעייט

npרעדָא רעװָאטַאינזַאר טקעריד טשינ םישודק  PDגנובעגמוא . PRוט  
 סנעמעלַא רעזדנוא ךיוא יוו ,םענעגייא ןיימ ןליפרעד וצ טכיזבַא טימ סע

 םעד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז רימ עכלעוו טימ ,טניירפ יבגל בוח ןשילַארָאמ

 ליז לָאז סָאװ ןקידעבעל א םענייק רעדייל ןבָאה עכלעוו ןוא םונהיג

 ,ןענַאמרעד

 זיא רע זַא ,ןובשחו ןיד ןבעגעגּפָא ךיז טָאה אטעג ןיא דיי רעדעי

 UNIT טכַאנ רעדָא גָאט םנופ טונימ עדעי ןוא טיוט oy טלייטרוארַאפ

 .עיצוקעזקע יד ןעמוק טנעקעג

whעכעלגעט א טרעוו רעדיוש ןוא דחפ  ONT TNTעכעלגעממוא  
 טביילב INT ,גנונישרעד עכעלנייוועג א טרעװ עכעלביולג טשינ ןוא

 -פעצקַא ןעמ טושפ ,עגַאל רעקידנשרעה רעד וצ ןסַאּפוצוצ PT רעביא רָאנ

 ,דנַאטשוצ ןכעלמייהמוא םעד טריט

 -- גנוקיטעטשַאב-סטעברַא TN ןעמוקַאבוצסיורַא ןעוועג זיא רקיע רעד

 -רעד ךיז טאה ןעמ ."ןבעל I טכער,, ןבעגעג טָאה ONT עיצַאמיטיגעל ַא
 טעברַאעג טייצ ַא INT PR .ןעוועטַאר ןענעק PT טעוו ןעמ זַא ,טרַאנעג טימ

PRןייג לָאמטפָא ןפרַאד געלפ ןוא רָאטקעפניזעד סלַא לָאטיּפש ןשידיי  

PINכרוד טשרמולכמ הסיפת רעד וצ (ָאטעג ןרעסיוא) סַאג רעשירַא רעד - 

 YX PN“ באה ?TP טרַאּפשרַאפ por ןגעלפ סע Tn .עיצקעפניזעד ןריפוצ

 JIN ןוא ףליה וצ ייז ןעמוק ,טסערַא TIP הביס יד ןעניפעגסיוא טלַאוו
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 טימ הסיפת PN ךיז ןפערט IW טרעשאב ןעוועג רימ זיא MIN .ןעיירפַאב

 ןבאה ןעמַאזוצ .דניק ןוא רעייפ ַאנעריא רונש ריא טימ ,זיוהטסול רתסא

 yd ןענעז רימ .לרוג ןקידתופתוש רעזדנוא טנייווַאב TX טגָאלקַאב רימ

PRXטקַאטנַאק  TINןעוועג זיא רעכלעוו ,זיוהטסול קענונ ר"ד זַא ,טסּוװעג  

 ,וואכעלַאב ןבענ עציווטיוו ףרָאד PN רָאטקַאד סלַא טמיטשַאב קילייווטייצ

 .אטעג רעירטס ןיא ןעמוק ןוא ךיז ןענעבנגוצסיורַא טייהנגעלעג ַא טכוז
 םיחצור יד ןבָאה ,ירטס PP AVN ןפיוא וָאכעלָאב TD טייוו pw קידנעייז

 -ַאטס POP טריפעגקעווַא ייז ןבָאה זיוהטסול קענונ ר"ד םעד .טקַאּפעג ייז

 .הסיפת רעירטס PR טכַארבעג TWP ןוא CMP ,רעטומ ןייז ןוא ווַאלסינ

INAטָאה קרַאטש  PTןקיזַאד ןרַאפ ןעוועג-בירקמ  PAYלעפמאי לקנעי  

 ראפ ,ןדנַאפ ןוא ןכַאז יד ןפַאש וצ ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ,ןוז סטעדנעב

 רעדייל .סנעזיוהטסול יד ןעיירפַאב געט 3 זיב טפרַאדַאב טָאה ןעמ עכלעוו

 יד ןעוועג ייז ןענעז ,עיצקַא-טנעגיטנָאק א ןכַארבעגסיוא ןשיווצניא זיא

 .הסיפת רעד ןפ תונברק עטשרע

 + % א

 PON ךיז ןצירק ON ,דיחי ַא ןופ ןבעל PX ןטנעמַאמ ןַארַאפ ןענעז סע

PRכרוד ןבָאה סָאװ ,רימ .קיבייא ףיוא טרָאד ןביילברַאפ ןוא ןורכז ןייז - 

 ONT גנולסיירטפיוא IN דָאזיפע ,גנוריסַאּפ עדעי זיא ,םוניהג םעד טבעלעג

 ערַאמשַאק PR טסַאג רעטפַא IN זיא ןוא געט vox טימ זדנוא טימ טייג

 -וצ ךיז ןגעלפ טנווָא ןדעי טעמכ יוו SPT ןָאמרעד ךיא .טכַאניײב תומולח

 -יפס ןריפכרוד ןוא לָאטיּפש םענופ רעמיצ א PR םיריוטקַאד יד ןעמוקפיונ
 טנעה עטגיילעגפיורַא טימ Pr טצעזעגמורַא .ןסנַאעס עשיטסילַאוטיר

 -וצ סרעפטנע ןעמוקַאב ןוא ןגַארפ ןלעטש ,עטיוט טימ ןדער ,שיט ןפיוא

 -- טלקַאוועג PT לָאמַא ANT PN ןעוו .טייצ רעשיגַארט רענעי וצ עטסַאּפעג

 ןביולג PR ןעגנוניימ סרעזיוהיינ ןאמרעה IT טימ טמיטשעגנייַא טשינ
 עכעלטע טימ .רימ ףיוא ןרָאװעג סעכ ןיא טושפ רע זיא ,ןסנַאעס יד ןיא

 רע טָאה רעדלעוו יד PR WARTS ON טימ קידנבעל רעטעפש םישדח

ONTטנַאמרעד  DXטגָאזעג , INעבט יד שיגַאלַאכיסּפ זיא סע  PDןשטנעמ  

 .תואובנ עטכעלש ךיז ןופ ןביירטקעווַא ןוא תורושב עטוג ןיא ןביולג וצ

 טשרמולכמ ןלעטשנעמַאזוצ ןוא ןרעלקסיוא הנווכב ןעמ טגעלפ לָאמטפָא
 -יווצ ןבעגרעביא PX ןטכירַאב-טנָארפ עטוג ָאידַאר ןעמייהעג ןופ עטרעהעג

 .ןבעל ןרעטסניפ רעייז PR YT ןקיטומרעד וצ ָאטעג PR ןדיי יד ןש

NOVA PRיילפ יד רעטנוא העושי יד,, : לטרעוו א ןעגנַאגעגמורַא זיא - 

 זיא ןגעמרַאפ עטסערג ONT ."ןגיוא יד רַאפ תוומה ךאלמ רעד ןוא סעצ

 עיצרַאּפ א טפַאשראפ ךיז רַאפ ONT ןעמ ןעוו NOVI PNR ןדיי ייב ןעוועג

 יו DIN טעז סָאװ ,םס ןטספרַאש ןופ רענרעק ןענעז ONT ,"ילֶאקנאיצ,
 ןגָארטעג זדלַאה ןפיוא עלעטייב PN ןעמ ONT ONT .ןירַאכַאס-לַאטסירק
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 DN ּפָאק ןיא גיוא ןַא יוו סע טיהעג ןוא יבר ןקילייה א ןופ עימק ַא יוו

 -נײרַא טשינ ידכ ,עגר רעטצעל רעד PN סע ןצונַאב וצ טיירגעגוצ ןייז

 םייוג יד ןבעגעגקעווַא עטצעל סָאד TINA ןדיי TO א .םיחצור יד וצ ןלאפוצ
TINDןירַאכַאס יוו רעמ טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,םס ןשלַאפ . 

 סרעקנוב

 -ניפרעד DR ןלַאפנייִא עלעניגירַא ךס ַא ,וויטַאיציניא עקיטלַאוועג א

 יד ןעיוב ןוא ןריאורטסנָאק םייב ןזיוועגסיורַא ןדיי יד ןבָאה טייקשירעד

 זיא םעלבַארּפ ןוא גרָאז עסיורג א .ןשינעטלעהַאב ןוא סרעקנוב יילרעלַא

 .עיצקַא IN תעשב רעקנוב ַא PR VW IN טימ Pr ןרעכיזרַאפ וצ ןעוועג

 -נוב יד ןעיוב TN ןבָארג ןופ הסנרפ רעייז ןגיוצעג ןבָאה ןדיי ךס א

 : טגיירפ עניימ ןעוועג ןענעז רעקנוב ַאזַא ןריקסַאמ וצ ןטסילַאיצעּפס .סרעק

 DNA“ היח-עשטהאל -- ןאמלעגנע ינוב ;ןוז סטעדנעב -- לעפמאי לקנַאי

 IN“ סנפאשטכער םירפא -- רעפיול ןאמרעה ,ןַאמ OVEN ; םעדייא סעד

 סריאמ -- ןַאמרעמיצ לאקזחי םהרבא ןוא ןוז סלקנַאי -- רעפיול ריאמ ; לק

 .לקינייא סעגייפ-יסאס ; ןוז

 -עג ןבָאה תוחומ עשידיי יוו ןביולג םוצ טשינ ,שממ ןרעדנּוװַאב םוצ

 URI PD“ לעוו ךיא .סרעקנוב יד ןעיוב םייב ןלאפנייָא עלַאינעג ןפַאש

 תעשב ,ןעמוקעגסיוא זיא רימ ּוװ ,סרעקנוב עכעלטע pp םענייִא ןבייר
 .ןטלַאהַאבוצסיוא PT ,אטעג רעירטס PN סעיצקַא

PRזיוה סנייטשלימ-ןַאמלָאוו ןיא ,14 אקסווַאוול ףיוא אטעג רעירטס , 

PNרעמיצ-טנַארפ , YWטבעלעג ןבָאה ,טפעשעג-ךוש ַא ןעוועג זיא סע  

 ,ןאמלעגנע ינוב ,עקנימ ןוא עליצ רעטכעט ייווצ טימ ןַאמדלעפ שיבייל
 ןוא ןייטשלימ ינוב ,עשזדע לרעטכעט קירעי-4 א ןוא עפיצ יורפ ןייז טימ

 רעטכָאט א טימ הרש ,הבורק א סנייטשלימ טניווועג טָאה PP PN .ךיא
 IN תעשב גוצ ןקידנפיול ַא ןופ ןעגנורפשעג זיא סָאװ ,השמ ןוז ַא ןוא הנח

 רוחב רענייש רעגנוי ַא ,סרעייז בורק א INI .סופ א ןכַארבעצ ןוא עיצקַא

 ןַאמּפָאה יסעה AN טניווועג ONT לביטש ןטשרעטנוא PR .רעזיוה עלהשמ

 זיא לָאמטפַא .עשטביל רעטסעווש ַא ןוא עמַאמ רעקנַארק רעטלַא ןַא טימ

 .לעפמאי לקנַאי ןעוועג זדנוא טימ

 OND ,לרעמעק א PIN םענורב א ןעוועג PN ףיוה ןטכַאמרַאפ ןפיוא
 חטש ןצנַאג ןפיוא ןעמ ONT .טעלַאוט ןטימ לטנעוו-תופתוש א טַאהעג טָאה

 ,רעטערב ןוא רעצעלק טימ טקעדעג ,בורג א ןבָארגעגסיוא לרעמעק םענופ

 ,טעלַאוט םוצ לעלַארַאּפ ,טנַאוו רעד ןופ ףוס םייב .דרע טימ ןכילגעגסיוא

 ןפרָאװעגנַא ,לקעדוצ ןטסַאּפעג א טימ בורג םוצ גנונפע עניילק ַא טזָאלעג

 רעמַאק ןצנַאג םעד טליפרַאפ ,לבעמ ענעכַארבעצ טימ םילכ ענעדישרַאפ

 PN קידנביוהפיוא .סָאלש א ןעגנַאהעגפיוא ריט רעד ףיוא ןסיורד ןופ ןוא

 לרעטייל ןיילק א ןופ ףליה רעד טימ ןעמ ONT ןביוא ןופ טערב א טעלַאוט

424 



 רעד ןוא PN בורג ןיא ךיילג לרעמעק pp לקניוו pr טזָאלעגּפַארַא ךיז

 םנופ טערב ONT ןקעדקירוצ ,לרעטייל סָאד ןעיצרעבירַא טגעלפ רעטצעל

 -ונעג טשינ ONT סע .בורג םנופ לקעדוצ ONT ןכַאמרַאפ ךיוא יוו ,טעלַאוט

 ןריפרַאפ וצ ידכ .ךַאל ןיא טקעדעג טעלפמָאק ןייז וצ טונימ 5 יוו רעמ ןעמ

 ןבענ םישובלמ ןופ ןלייט ןפרַָאווצ JANA קידנעטש רימ ןגעלפ םיחצור יד

 ןכיוה א וצ טרַאּפשעגוצ ןעגנַאהעג זיא סע סָאװ ,רעטייל א ףיוא ,םענורב

 .ןקרַאּפ

 ווָאכעלַאב PN ןעמ טָאה 1943 רַאונַאי רעדַא 1942 רעבמעצעד עדנע

 ןענעז רעדניק ןוא ןדיי ערעטלע יד .טרירַאשַאק ןדיי עקיעפסטעברא עלַא

 טָאה טייצ רעד ןיא .טרידיווקיל ןיוש רעדַא ןטלַאהַאבסיוא ץעגרע ןעוועג

 'ר ,ןיבר רעווַאכעלַאב םעד אטעג רעירטס ןיא טכַארבעגרעבירַא ןעמ

 אקסווָאוול PN רעדער לאקזחי .החפשמ רעצנַאג Pr טימ בילרעפ המלש

 סיורג טימ .החפשמ ןייז טימ PID םעד זיוה PN ךיז וצ ןעמונעג טַאה 6

 -נַאג רעד ךיוא ןוא ָאטעג ןיא דיי רעדעי ONT טפַאשביל PR דובכה תארי

 ,טפָאהעג TN טסיירטעג PT טָאה ןעמ .ןיבר OY ןגיוצאב Pr טַארנדוי רעצ

 ןרעוו רעטכייל רשפא טעוו זדנוא טימ זיא OND קידצ םענופ תוכז ןיא זַא

ONTןרעוו ןביוהעגנַא טָאה רעדייל .ןבעל עקידמירוסי  ONTרעגרע לָאמַא  

 סיורג טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא ןבעל ןכעלגעט PN גנוגעוואב עדעי ןוא

 תוללק עלַא זַא ,טדערעג ךיז ןשיווצ טסלַאמַאד טַאה ןעמ .תושפנ תונכס

 םעלַא PRI רעבַא .פעק ערעזדנוא ףיוא ןלַאפעג ןענעז החכות רעד ןופ

TINAסיורַא ןוא םיקולא םלצ םעד ןריולרַאפ טשינ ןדיי יד טלַאמעד וליפא - 

 .טנעקעג רָאנ ONT סע רעוו ONT טימ ןרעדנַא םעד רענייִא ןפלַאהעג

 םלועה תומוא ידיסח

 NOVI“ יד רעסיוא טקַאטנָאק א ןדניבוצנַא גנונפַאה PD לַארטש א

 -ָארָאה עקמולב טכַארבעג םיצולפ ONA ןעמ WN ,ןעזרעד ךיא בָאה טנעוו
 ,ריא זיא ענילָאד ןיא עיצקַא רעקיטולב רעד ךָאנ .ָאטעג PR רעפיול-ץיוו

 םישדח 6 .וָאטַאינזָאר ןייק ןעמוק וצ ןעגנולעג ,ןעגנורעדנַאוו ערעווש ךַאנ

 TORN ןרעטניה אקשטערוי סאטס ייב ייה גארבא ןַא ףיוא ןגעלעג יז זיא

 ןפרַאוופיורַא PR ןעמ טגעלפ INN א ייווצ רעדָא לֶאמנייִא .ןיילא ענייא

 .ןסע םוצ סעפע

 ייז ןבַאה ,ףיוה ןפיוא טליפשעג Pr ןבָאה רעדניק יד ןעוו ,לָאמנייַא

 אקנעדוד איזאד טניירפ PT טימ סאטס ןבָאה טנװַא ןיא .ןעקמולב ןעזרעד

 NOVA רעירטס PR ןעקמולב טכַארבעגרעבירַא

oyא ןבָאה טפרַאדעג ךיא טלַאװ ןשינעבעלרעביא עריא ןרעדליש  

 [DUM טציא PA Tp PNR .ןביירשוצנָא רעכיב ןוא טנַאלַאט ןשירעביירש

 DD .טלעטשעגרַאפ Pr טימ טָאה יז דליב ךעלקערש א רַאפ OND ,ןסעגרַאפ

 טנעקעג טשינ טושפ ,ןושל ONT ןריולרַאפ יז טָאה ןדער טשינ םישדח 6 יד
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 ראפ וליפא ,ןדעי OND ,טעשטפעשעג IND WINN א לוק ןפיוא ןעגנערבסיורַא

 זיא יז זיב Tox עכעלטע ןעמונעג ONT סע .ןקַארשעג Pr ,ןייש רעד

 ןייק ןעמונעגקירוצ יז TANT ייז TN שטנעמ לקיטש xX ןרָאװעג רעדיוו
TRON IN 

 ןבָאה סָאװ ,םלוע-תומוא-ידיסח עקיטכיר יד ןענעז ןדיי-טשינ עדייב

 ONT PRIN ,ןגָאלשעגרָאפ רימ טָאה סאטס .ןדיי טעוועטַארעג TN ןפלָאהעג

 טלָאװ רע .ןגעמרַאפ-טלעג טימ ןדיי 10--15 ןופ עפורג א ןריזינַאגרַא

 ,זיוה ןייז ןופ טייוו טשינ TORT רעוואטנעזאר PN רעקנוב ַא ןבָארגעגסיוא
 םורא ױזַא TX ןעגנוגנידַאב עקיטיונ עכעלגעמ עלַא ןוא זייפש טיירגעגנָא

 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .טייצ ערעווש יד ןבעלוצכרוד ןפלַאהעגטימ זדנוא

 NT“ ןבאה סָאװ ,טניירפ ענייז ייווצ ערעדנַא ןוא אנהכ ר"ד וצ ןַאלּפ ןטימ

 -נּווועג TX טכַאלעגסיוא PO רע טָאה -- ןריסנַאניפ ONT טנעקעג טלָאמ

 יוו פיט NIN PD טנעה יד PN ןבעגרעביא Pr ליוו PR oN ,ךיז טרעד

 .ןפלַאהעג טשינ ןבָאה ןגייצרעביא PR ןטנעמוגרַא עניימ .קודייה סַאטס

 ךיז טסעוו וד רַאנ ןעוו,, : רעטרעוו סעסַאטס טצירקעגנייַא Pr ןבָאה רימ

 ."ןפלעה ריד ךיא לעוו רימ ןופ טייוו טשינ ןעניפעג

 NOVA רעירטס PR ןזיוואב Pr ONT טייצ רעבלעזרעד PN טעמכ
 ןעקשרעה טימ .ענילָאד TD ,ךַאבנטָאר עשטווָאװ ןוא דוד ןופ PT רעד ,שרעה

PR paןרָאי-טנגוי יד ןופ ךָאנ טעדניירפַאב ןעוועג  PRמיג רענילָאד - 

 רעדלעוו רענילָאד יד ןיא זַא ,ןרָאװעג רָאװעג PR PI ON TD .עיזַאנ

 רעדירב עדייב PD טכיזפיוא רעד רעטנוא ןדיי סעפורג OND Pw ןענעז

 םייב הנכס א ןיא ןעוועג לָאמנייא טשינ זיא שרעה .יבַאב ןירה PX ךאטס

 sy ןוא רעגַאל רעווַאכעלַאב TD ןוא NOVA רעירטס TD ןדיי ןריפסיורַא
 poe דלַאװ ןיא ןעגנערב

 ךיז טָאה דלַאװ ןיא יבר רעווַאכעלַאב םעד ןעגנערב וצ ןַאלּפ ןייז

 רע זיא אטעג PR ONO עטצעל סָאד קידנעייז .ןבעגעגנייַא טשינ רעדייל

TNTןרָאװעג טגלָאפרַאפ הריסמ סנצעמע  PNזיא סע  ONםיוק  PON 
 .אטעג םענופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג

 ןיבר רעװָאכעלַאב םייב טכַאנ-רדס ַא

 טשינ זיא סע WH ,געט עליטש יד PN ,גָאטימכָאנ קיטיירפ ןדעי
 PIT םעד ןריפ וצ היכז יד טַאהעג PN ANT ,ָאטעג PN קינַאּפ ןייק ןעוועג

PRסָאװ ,הווקמ  PT ONTןדעי טעמכ .לֶאטיפש ןשידיי םייב ןענופעג  

 קידנרעהסיוא החפשמ סניבר םייב טכַארברַאפ טלָאמעד PN בָאה טנווָא

 ןופ םיחילש סָאװ ,ןשינעעשעג עקידנפיול ךיוא ןוא לָאמַא ןופ תוישעמ

 .ןעגנערב גָאט ןכרוד ןגעלפ ןטפַאשטרָא ענעדישרַאפ

 .רדס םוצ חספ ןיבר םייב ןעוועג רימ ןענעז ןדיי טרעדנוה א רשפא
 -נטלעז ַא ןעוועג ָאטעג ןיא זיא OND ,הצמ עבלַאה ַא ןעמוקַאב טָאה רעדעי
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 ONT סע רעוו ןוא ןענַאוו PD טשינ טנייה זיב עקַאט סייוו PN .טייה

 רדס םעד ןטכירפָא ONT .תוסוכ עברַא ףיוא PM PN תוצמ יד טפאשראפ

wonןייוועג ןרעטיב  PRרימ .ןביירשאב םוצ טשינ זיא ןצכערק  TINTַארומ  

 טקרַאטשרַאפ רַאפרעד רימ ןבָאה .לַאפרעביא ןקידמיצולפ א ראפ טאהעג

 ףיוא העש עדעי ןטיבעג ךיז PX טכַאנ רעצנאג רעד ףיוא ךאוו-הרימש יד

 ,קרַאּפ ַאנול ,ָאגערַאטַאב ,אקסווָאוול :ַָאטעג OW גנַאגניירַא ןופ ןטקנופ יד

 .ַאשטיװעלעסָאי ַאקרעב PR אקסרעינשוק

 PT טהצעעג ןוא בצמ ןקירעיורט םעד טדערעגמורַא ןעמ ONT רדס ןכָאנ

 ןטלַאהַאב Pr“ ןייג ןעמ לָאז יצ .ַאטעג םענופ ןעוועטַארוצסיורא ךיז ױזַא יו

 ,רעדורב סמעדייַא סניבר םעד .רעדלעוו יד ןיא קעװַא רעדָא םייוג ייב

 סָאװרָאנ זיא ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ןוא רעגולק רעייז א ,עלעשרעה

 ןצרַאװש וצ ױזַא יוו רענעלּפ PT טימ טכַארבעג ןוא ןרַאגנוא ןופ ןעמוקעג

 דלאב ךיז סע טַאה רעדייל .ץענערג רעד ךרוד ןדיי ןריפרעבירַא ןוא

 ןופ עפורג עטשרע יד ןוא ןעגנולעג טשינ AND ןזיוועגסיורַא ביוהנַא םייב

 רעד ייב ןענעז שארב ףיש ר"ד טימ םיריוטקַאד סנטסרעמ ,ןדיי 20 א

 ךַאבנטָאר שרעה ןגעוו טלייצרעד ANT PR זעוו .ןרָאוועג ןסָאשרעד ץענערג

pxוָאטַאינזָאר ןיא סַאטס ןגעוו ,רעדלעוו רענילָאד , ONTיבר רעד  "YA 

 טנוזעג ייג ,ןעגנערבמוא קינומש-חמי רעד טעוו עלַא טשינ, :גָאז א ןבעג

 ."חילצמ ייז ןוא

 PR לָאטיּפש ןשידיי םייב רַאטקעפניזעד סלַא טעברַא ןיימ ץוחַא

PN ANA NOVIטייצ עטצעל יד  PINךַאוו רעד ןיא געט ייווצ טעברַאעג  

 PR INT גָאט ןבלַאה א .ירטס PR עיצנַאטס-ןַאב עיינ א ןעיוב םייב

 ַא ןיא העש 2--3 ַא ךַאנרעד ןוא לגיצ ןוא םייל עקשטאט א טימ טריפעג

 רעשיניצידעמ , :ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ONT ONT ,רעטערב ןופ עקדוב

 -נַאב ,ףליה עטשרע יד ןבעג וצ ןעוועג טעברַא ןיימ זיא ,"ןדיי OND טקנופ

 .וו.א.א דנּווו א ןרישזַאד

 ןייג וצ ןעמוקסיוא רימ טגעלפ עיצנַאטסנַאב רעד ייב קידנטברַא

 ,םייוג יד ייב ןבעל עלַאמרַאנ ONT קידנעעז ןוא ןסַאג עשירַא יד ךרוד

onטגעלפ ,טרעטשעגמוא ןסַאג יד ןיא קיטסול-ךיליירפ ךיז ןליפש רעדניק  

 .ךעלרעדניק עשידיי ערעזדנוא ךיז קידנענַאמרעד קיטייוו א ןּפַאכנָא ךימ

 .עשיזיפ יד ןגיטשעגרעביא לָאמטּפָא ןענעז ןדייל עקיטסייג יד

 ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה טעברַא רעד ןופ עפורג ַא PN קידנעייג לֶאמנייא

 סָאװ ,ןדרעווש ענרעצליה טימ רעדניק עשייוג ON רעשירַא רעד ףיוא
 טימ ערעדנַא סָאד סנייא ןפַאכ ןוא ןפיול ,עיצקַא ןַא ןופ ליפש ַא ןריטימיא

 -ַאּפַאטסעג יד יוו יונעג ,"סואל , "עדוי, : ןעיירשעג עשירעדניק עדליוו
 יד .ןעיירעלדיז WM ןעּפעשט וצ זדנוא טשינ ייז ןלעפרַאפ ייברעד .טייל

 DX ןלעווק ,וצ ךיז ןקוק ,רעזייה יד ייב ןעייטש סָאװ ,סעמַאמ PX סעטאט

 .תחנ ןפעש
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 שיזיפ יו רעמ קיטסייג רענעכַארבעצ X NOVA PN קירוצ קידנעמוק

 .טשינ ךיא ייג טעברַא רעד וצ רעמ :טגָאזעג ןסָאלשטנַא ךיא בָאה

 TN קירבַאפסַאפ רעווַאכעלַאב םענופ ןעמוקעג זיא טלָאמעד דַארג

 TD רענייַא PVN וצ .רעטעברַא 100 ןלעטשוצוצ טארנדוי OW גארטפיוא

 ONT .רַאלַאד-דלָאג .ה.ד ,עטרַאה 20 ןעוועג זיירפ רעד זיא רעטעברַא יד

 קשח ןייק טַאהעג טשינ אנהכ ר"ד טָאה וצרעד .טגָאמרַאפ טשינ ךיא בָאה

 ךָאנ ןעק TA IN ,ןגייצרעביא ךימ טווורפעג טָאה רע .,ןזָאלוצקעװַא ךימ

 סייר PNR זַא ,טסּוװעג רעבַא ןבָאה vox ייז .ָאטעג pr ןבעל גנַאל גונעג

 ליצ ןיימ זַא רָאנ ,ווַאכעלַאב ןייק ןרעלטיה OND ןטעברַא ןייג וצ טשינ ךיז
 .דלַאוו רענילָאד רעד זיא

 ןלעטשוצ טפרַאדַאב ONT סָאװ .רעטערטרַאפ סאנהכ ,דנַאהרעלַא ר"ד

 ןפיוא ןימרעט DIY ןייז ,ןטיירגוצ Pr ןסייהעג רימ ONT ,רעטעברַא 100 יד

 .ןעלגומשוצניירַא ךימ yr pw טעוו רע ןוא טקנוּפלמַאז

PT ןיבר םוצ ןפַאלעגניירא PR ןיב Nov סָאד mod Kp PN 
 ,טגָאזעג סעפע טייהרעליטש ,טנַאה ןיימ טקורדעג טָאה רע .ןענעגעזעג

 ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא ,הכרב ַא זיא סָאד זַא ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה ךיא

 ."העושי יד בעלרעד ןוא חילצמ ייז ,טנוזעג ייג,, :טגָאזעג ןוא עציילפ

 ּוװ ,עפמַאר רעד וצ Pla טיילגַאב ךימ TINA טניירפ עניימ PD ךס א

 רעד ,רעטעברַא יד OND סַאטױאטסַאל ייווצ ןענַאטשעג ןיוש ןעגעז סע

 "רעב יצרַא רעקילַאמָא רעד ןעוועג זיא סָאטיוא יד TID םענייא ייב רעפַאש

 ONT ,יוג רעטריניפַאר ַא ,טנעקעג טוג בָאה pr ןכלעוו ,ליב ,רעפַאש סרעג

 PIN TIN עיצַאוטיס ןיימ ןענַאטשרַאפ ךיילג רעטרעוו עניימ AND ַא ךָאנ

 -עגניירַא ,לקעז ןיימ רימ ייב ןעמונעגוצ ONT רע .זיא שטנּוװ pm סָאװ

 -נגער ןייז טימ ךימ טקעדרַאפ ,ךיז ןבענ דָאר םייב לקניוו ןיא ךימ טקַאּפ

 ,רעגַאל-קירבַאפסַאפ PR לַאגעל טשינ ןעמוקעגנַא PR ןיב ױזַא ןוא לטנאמ

 OND“ ךימ ONT רע .ןפלָאהעג ךס ַא טלַאמעד רימ ONT ןֶאמדיוו עקיש

 ,לעומַאס קעמַאר ,םעדייַא סרעלדניש רעזייל ,רעריפרעגַאל ןראפ טלעטשעג

 ON רע .םענעגייִא ןַא יוו ןעלדנַאהַאב וצ ןביוהעגנַא ךיילג ךימ טָאה סָאװ

 -סוש ןמלז .רגאמ ןעמוקעג זיא סע ןוא רימ ןגעוו טניירפ ןבעגעג ןסיווּוצ

 ןופ טסיטנעד ,רעגרובמַאה קעמוב ןוא לקינייא סנַאמטרַא לשימ -- רעט

 ,עטרַאק-סטעברַא TR ןפַאשרַאפ רימ טפרַאדעג ןבָאה ייז .בולענאוו

 רעד וצ גָאט ןדעי vox טימ ןייג ןוא ןשימסיוא ךיז ךיא געלפ לייוורעד

 -בָאלעג יסאס ןעז ךימ ןעמוק רימ וצ ןגעלפ טעברַא רעד INI .טעברַא

 לגיּפש עלהמלש ,רעדניק סנמלק ןעטירטס ןופ ,גרעבנעדירפ יטנעי ,רעט

 .ערעדנא ןוא

 ןדעי טעמכ טָאה ,רעטכַאט סנַאמטרא לדנעמ שרעה ,ןאמדיוו הביר
 -רעסַאוו PN ןופ ןעמוקוצניירַא .ןסע םוצ סעפע טכַארבעג רימ טנווַא
 TNT ןפוטשכרוד Pr טזומעג יז UNA רעגַאל pom וצ רַעגַאל-טפאשטריוו
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“YX DN טגערפעג Pr PR ANT Oxo Jo א .לטערב א ןופ גנונפע IN 

 זיא ױזַא יוו ,טרעדנווו  ONTהנווכ טימ ליוו ןעמ זַא ? ןעוועג ךילגעמ

 ענרעזייַא ןַא ךרוד וליפַא ןעמ ןעק ןָאט סטוג ןצעמע  VIN.ןעמוקוצ ךיוא

 TN ,טקעוועגפיוא ךימ ןעמ טָאה ,1943 ינוי ןט-6 םעד ,גָאטרַאפ קיטנוז

 עשיניַארקוא PR ײצילַאּפצוש רעשטייד טימ טלגנירעגמורַא זיא רעגַאל רעד

 ןזיוה PR דמעה ןליוה PR ןיוש ךימ ןעמ טפעלש ןעוו סָאװ pa .ץילימ

TDNאד .ףיוה  PNR PIןרָאװעג רָאװעג , IN100 יד ףיונוצ טמענ ןעמ  

 .טלעטשעגוצ טַאהעג ONT NOVA רעירטס ONT OND ,רעטעברַא

 -ילימ םענופ ךימ ןוא לעומַאס קעמַאר ןעמוקעגנָא זיא לזמ ןיימ ףיוא

 PIN PT ןופ .ןאטנָא PA TWN ךימ לָאז רע ,ןעמונעגסיורַא טנַאה סטנַאיצ
 ןיב רעגַאל PN טָאטשנָא .טניימ רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ PN ANT רימ וצ

PNוצ ןזיוואב ךָאנ בָאה ךיא .םעדיוב ןפיוא ףיורא  TNTןאמלאק עקמולב , 

 AV רערעדנַא רעד ייב ןלעטש PR ןרעקרעביא רעטייל יד לָאז יז זַא

PNןיב עדנוקעס ַא  PRןכַארקרַאפ שינרעטסניפ רעד ןיא זיומ א יו  DN 

 טרעטשינעג ,טכוזעג ןבָאה ייז .עכירטס רעד רעטנוא PI טקעטשרַאפ

 -נײרַא ,טלָאמעד ןבָאה ןטידנַאב יד .ןעוועג ךיוא םעדיוב ןפיוא לַארעביא

 -עגנעמַאזוצ ,ץילימ עשידיי ןוא ווָאכעלָאב ןופ טַארנדוי םעד קידנענעכער

 ןסָאשעגסיוא םלוע Maa ןפיוא YON TN ןדיי 300 ַא ןעמונ

PI PNR wyםעדיוב םענופ רעטנורַא רעטעפש , PR INTןעזעג , 

 רימ טָאה עלהמלש .רעגַאל ןיימ ןופ ןכַאז עלַא ןעמונעגוצ טָאה ןעמ זַא

 ןבעגעגטימ רימ טָאה יסָאס ,ךיש יד טימ עקטרוק ענענופעג ןיימ טכַארבעג

 טימ ךימ טָאה ןעמ .קַאבַאט -- יטנעי ןוא רעקוצ ןוא טיורב געוו ןפיוא

 ,קירבַאפסַאפ רעד PP טייוו טשינ עירעניפַאר רעד וצ טריפעג ןגעוורעטניה

 סריאמ ,ןאמרעמיצ לאקזחי : טרָאוועג DX טקעטשרַאפ ןעוועג ןענעז סע וו

 -סעווש J טימ ןַארַאב PIN ןאמנזַאר יסעה ,ןוז סלקנַאי רעפיול ריאמ ,ןוז
po ayyןענעגעזעג םייב .שילַאק  Prיד טימ , ONTןבילברַאפ ךָאנ ןענעז  

 בקעי ,םיובסונ עשטוויר PDP רעטרעוו יד ןענַאמרעד ךיא ליוו רעגַאל ןיא

 ןביילב טעוו ,עקייש ,ךיז עװעטַאר ןוא ייג,, : לקינייא ווָאטַאינזַאר ןופ סריאמ

 ."זדנוא רַאפ רעמ ליוק ַא

 .רעדלעוו רענילָאד ןיא ןייג ךיז ןזָאל וצ ןעוועג זיא סולשַאב רעד

 רעשילַאק יד .רעזייווגעוו רעד ןייז לָאז סע רעוו עגַארפ יד ןעמוקעגפיוא זיא

 לז רַאפ זיא ַאד AV רעד לייוו ,טכַארטַאב PN ןעמוקעג טשינ ןענעז

 ןעוועג טשינ ךָאנ PR טלקַאוועג PT ןבָאה ערעודנוא .דמערפ ץנַאג ןעוועג

 .רימ ףיוא ןלַאפעג לרוג רעד זיא ,ווַאכעלַאב ןזַאלוצרעביא ןסַאלשטנַא

 ןזייא IN ,רעסעמ א -- טנפָאוואב סעפע טימ ןעוועג זיא TIN TD רעדעי

DNאיסעה  ONTרעוולַאווער ַא טַאהעג . 

 AVI PN טזַאלעג PT WA ןבָאה טצעזעג Pr טָאה ןוז יד רָאנ יוו

 ןוא רעדלעפ יד טימ געוו POW NR ןעגנַאגעגּפָא ןיוש ןענעז רימ .ןיירָא
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 רעקיטייז א TD טמוק םיצולפ ןעוו ,טָאטש רעד רעסיוא טעמכ ןעוועג
 ,TPR :שיליופ ףיוא טגָאז ןוא קַאילָאּפ רעגנוי ַא וצ זדנוא וצ עקשזעטס
 הצע ןיימ טגלָאפ ,ןעװעטַאר וצ pr טכוז PR ןדיי טיי PNR זַא ,סייוו

 א ןדיימסיוא PR טעוו (טנַאה רעד טימ טגייצ) געוו םעד טימ טייג ןוא
 ףיוא טציא ןענעז עכלעוו ,ץילימ רעדָא ייצילַאּפ רעד טימ שינעגעגַאב
 סע ּוװ ,ירטס TD ןפיולטנַא סָאװ TP ןכוז ןוא טקעטשרַאפ ןגעוו עלא
 ,"ָאטעג OVID עיצַאדיװקיל יד ןביוהעגנָא PT טָאה

 ןיוש ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג ON PNR ANT ,הצע רעד ראפ קידנקנַאד

 .ןאט וצ OND ןסייוו PN ןַאלּפ א

 סע AN ,טקנופ א ףיוא ןעוועג זיא ,POON ןטימ ףערטנעמַאזוצ רעד

 א PO טָאה טפַארק עשיגַאמ א סעּפע ייוו .ןגעוו יירד ןעגנַאגעצ PI ןענעז

 OND ,געוו ןטימ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא PMR PIA PN PR ןַאטעג פּוטש

 NBD" טלַאטשעג א טקרעמַאב רימ ןבָאה םיצולפ .ןזיוועגנַא זדנוא טָאה רע

 טליפעג TIN ןענױשרַאּפ 6 NYA ןענעז רימ יוו MN .זדנוא טימ לעלַאר

 JT ONT סע .ןפורעג DON ןוא טלעטשענּפָא PT רימ ןבָאה ,רעקרַאטש ךיז

 םייה א טייג OND ,רעטעברַא רעשיניַארקוא IN זיא ONT IN ,ןזיװעגסױרַא
 ONT רע ."טסנידוב, רעגַאלסטעברַא רעירטס םענופ ביולרוא געט 2 ףיוא

 ךיז ONT ,6.6.43 םעד קיטנוז .ה.ד ,גָאטרַאפ IN ,טלייצרעד ךיוא זדנוא
 ןריפ זדנוא לָאז רע ,ןטעבעג DN TANT רימ .עיצַאדיווקיל יד ןעגנַאפעגנָא

 .וּושַאה ןיא ץילימ עשירעדרעמ יד ןדיימסיוא ןלָאז רימ IN ,געוו ַא טימ

 טימ טעמכ WAN -- ןגיילוצפיוא AVN JO א ןעוועג DN IND זיא סע

 -- טרעלענשרַאפ רע ONT PMD ןכיוה ַא ןוא דייר עטוג טימ ,גנַאװצ

 -ייטש ןוא רענרעד טימ געוו א ףיוא טריפעגפיורַא זדנוא ,קידנפיול טושפ

 -אוו רעוועשַאה םענופ סעגערב יד סיואגנעל ןגיוצעג ךיז UNA OND ,רענ

 זיא ןענַאדנופ .קירב רעסיורג רעד וצ זיב ,עצירטסיב רימ ךיז טכַאד ,רעס

 ,ףרָאד ןייז ןיא םייה ַא ןעגנַאגעגקירוצ ץעגייש רעד

 רעטנפַאוואב א ןעמוקעגנגעקַא זדנוא זיא קירב רעד ףיוא קידנעייז

 טנעַאנ ןטלַאהעג PI רע ONT ,רעמ ןענעז PA IN ,קידנעעז .ןױשרַאּפ

owשטנערַאּפ  PN PDקירב טייז  TNרעטייווצ רעד טימ רימ  PRרענייק  

 .טעפעשטעג טשינ םענייק טָאה

 NT" ןייק טריפעג ONT סָאוו ,געווטפיוה ןפיוא ON רימ ןענעז ױזַא

 ןשינעעשעג PUN VM גָאט ןטנַאּפשעג םענופ דימ קרַאטש קידנעייז .עניל

 ייה עציּפָאק ַא ןפרָאװעצ ,דלעפ א ףיוא PMN רימ ןענעז ןבעלרעביא ןוא

 .ןעורפַא לסיב ַא טגיילעגקעווַא Pr ןוא

onךיז בָאה'כ .טסוװעג טשינ רימ ןבָאה ןפָאלשעג ןענעז רימ גנַאל  

 יד ףיוא עלַא טלעטשעג ,םלוע םעד ןקעוו ןביוהעגנַא ןוא טפַאכעגפיוא
 PONT PP געווטפיוה ןטימ ךיז טזָאלעג PIN סיפ
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 ןעמוקעגנַא ןענעז YA TN ,רעטסניפ קרַאטש ןעוועג WWI זיא סע
 ןוטעג-טכייל א ץעמע זדנוא ONT םיצולפ ,ווּוקשדארב ףרַאד גנַאפנַא ןיא

PRןיא זארג ןפיוא ןגעלעג זיא רע .ּפמָאל ןשירטקעלע ןַא טימ םיגפ  
 טָאה טנַאה PON PR .ייסָאש םוצ זיב ןגיוצעג PT טָאה ON ,ףיוה ןיזדאלאק
 NOUN" ןַא רעטייווצ רעד ןיא ןוא ּפמַאל ןשירטקעלע םעד ןטלַאהעג רע
 זדנוא וצ ןדער ןביוהעגנַא רע ONT סעינַאמערעצ ןָא .רעוולַאווער ןשיטַאמ
 ,ןיילַא רע .ןייג רימ ןיהווו ןוא ןענעז רימ רעוו טסייוו רע : םירוביד ענעפַא
 ךיז ןעוועטַאר ןדיי טפלעה רע .ןירה ,רעדורב סיבַאב ךַאטס זיא ,רע טגָאז

TDטציא טמוק רע .םיחצור עשיטסירעלטיה יד  PDירטס , WMזיא רע  
 Pw זיא (oxy שילַאק pp ,ןעזלעפ אניגער ןופ תוחילש ןיא ןעוועג
 ריא אטעג רעירטס ןופ ןעגנערב וצ (דלַאוו PR ןעוועג םישדח 2 טניז
 ןיימ ךיוא טנַאמרעד ןוא ,ערעדנַא ךָאנ ,יורפ רעד טימ שיווייפ רעדורב
 .ןעמַאנ

 ,רַאלק ןעוועג זיא ןשטנעמ יד ןענַאמרעד סָאד ןוא ענייז דייר יד ןופ

INרימ  TANTןפַארטעגנַא ָאד  PINטשינ ןעוו לייוו ,ליפעג טימ שטנעמ א , 

 ןליוק עירעס PR טימ רע ONT ,טקירדעגסיוא ךיז ONT POR רע יוו

 ןביולג םעד זדנוא ןיא ןקרַאטשרַאפ וצ .ןענעגרהסיוא עלַא זדנוא טנעקעג

ONTטגָאזעג זדנוא רע , INרע  NT ONסָאװ ,ןאמפוש עקרעזול ףיוא  

 .ןיירא דלַאװ PNR קירוצ ייז ןעייג ןאד ןוא ןיזדאלאק ייב זייפש טמענ

wnןעקרעזול  PN Paַא טעדנײרפַאב ןעוועג ךעלנעזרעפ  JOןרָאי  

 רעטעפש טונימ IND ַא ןיא .ענילָאד PR טייצ רעטצעל רעד PR סרעדנוזַאב

 טימ עקרעזול זייפש טימ קַאזקור םענעדָאלַאב א טימ ןעמוקעגנָא זיא
PTטנאה עטכער סכַאטס ןעוועג זיא סָאװ ,קַאזָאק ַאקווַאלפ רעטיילגַאב  

 -עג ,טּפַאכעגמורַא ךיז רימ ןבָאה ןעזרעד ךימ טָאה רעזול זעוו .דלַאוו ןיא

 ,ןײרַא PRY PR געוו ןפיוא טזָאלעג ךיז עלַא PR טנייוועג ,טשוק

 ןעוועג ןיוש רימ ןענעז גָאט ףיוא ןעירַאש IS ןביוהעגנָא ONT סע ןעוו

PRןבָאה ייז .דלַאװ  PINטריפעגניירַא  PNRרעמייב טימ טכידעג לָאט ַא , 

 ץַאלּפ םעד PIN .ץנעדיזערדרעמוז סרעפיול קענַאי ןסייהעג ONT סָאװ
 -ייל TR רעטסעווש PT טימ (ןַאמ סעציוורַָאה עקמולב) רעפיול לקנַאי טָאה

 זדנוא ןבָאה ןענירה טימ רעזול .עדוב רעייז טייצ א טַאהעג קניל עלעב
 -אריפסנָאק ךיז ןריפ TIN ןטלַאהרַאפ וצ ךיז יוו ,סעיצקורטסניא ןבעגעג

 דלאוו ןיא םלוע םעד ןבעג ןסיווּוצ paw ןלעוו ייז זא PR דלַאװ ןיא וויט

 .זדנוא ןגעוו

TORN PR 

 טָאה סָאװ ,ליפעג סָאד ןרעדליש וצ ךַארּפש יד ןעניפעג ןעמ ןעק ייוו

 ןקידלַאװ ןפיוא טגײלעגקעװַא ךיז ןבָאה רימ יוו ךיילג טשרעהַאב VON זדנוא

 ןצנַאגניא ןסעגרַאפ PN טפול רעקרַאטש רעשירפ רעד טימ טעמטַאעג ,זָארג
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IXבצמ רעזדנוא  ? PNהמכח ןיימ טשינ זַא ,ןובשח א ןבעגעגּפָא ךיז בָאה , 

 טריפעג לַארעביא ךימ ONT PON החגשה יד רָאנ ,טייקגַאוועג ןיימ טשינ

TNןוא ןעלדנַאה וצ יוו טריטקיד  ONDוצ  TRODשרעדנַא ןעד יוו  PR ANT 
 רענילָאד יד PR רעגַאל רעװָאכעלָאב NP שרַאמ םעד ןשטייטסיוא טנעקעג

 טכַאמעג סע רימ ןבָאה טכענ 2 ךעלנייוועג ןרעיוד טגעלפ סָאוו ,רעדלעוו

PNטכַאנ ןייא  ? ONTןעמוקַאבסיורַא  OVID PTןשינעגעגַאב יד ,רעגַאל  

TDNלעיצעפס טקישעגוצ יוו געוו  TIN WDןוא סרעוייווגעוו  "IN ONT 

 רעקרַאטש רעד ןוא ליפעג סָאד .דלַאװ PNR WW ןקיטכיר ןפיוא ןעמוק

 ייב טָאה לַארעביא ךימ טיילגאב הכרב סניבר רעװָאכעלַאב םעד זַא ,ןביולג

 ןביילב לעוו PR IN ,ןוחטב םעד טקרַאטשרַאפ PN קערש יד ןעמונעגוצ רימ

 .ןבעל

 רעטרעוו עטוג טימ .יבָאב ךַאטס TWIN וצ ןעמוקעג זיא רעטשרע רעד

 -ייב זדנוא רע טעוו ןענעק טעוו רע סָאװ טימ ,טגָאזעגוצ זדנוא רע טָאה

 -יוהעג רָאג טלעטשעגניירַא PIN וצ PT ןבָאה טייצגַאטימ .ןייז קיפליה

 ,רעבָאה םהרבא ,(עקירעמַא PR טציא) ןיילק השמ : טסעג עטגײלעגנַא ענעב

 טיורב א טכַארבעג זדנוא ןבָאה ייז .ןעזלעפ עניגער ןוא רעפלעה עקלורס
 IND“ רעדָא ןפיירגַאב וצ .ּפוז-לפָאטרַאק עטכָאקעגּפָא גורק רעלופ א טימ

POWסָאװ  ONT ONTטלָאמעד  INDטשינ זיא ,טניימעג זדנוא  PRרעטרעוו  

 ,ןבעגוצרעביא

 ןיא ךיז טזַאלעג זיירפ ןטלָאצַאב ןרַאפ ןירה טָאה גָאט ןטייווצ םעד

PN ayyןיסעה ןריפוצרעבירַא  PNיד  PNYסנַארַאב  PNסניהערעפ יד - 
 DIP“ רעגָאװש סיסעה טרָאד ןטלַאהעגפיוא Pr טָאה סע ּוװ ,רעדלעוו רעק

 .ןדיי ערעדנַא ךָאנ טימ גרעברעפ

 -עלַאב ןיא ןעגנַאגעגקירוצ ןענעז רעפיול ריאמ ןוא ןאמרעמיצ לאקזחי

 TIN ןוא טזָאלעגקירוצ טרַאד TINT ייז ONT ,ןכַאז ךָאנ רעגַאל רעווַאכ

 -מוא ןוא טּפַאכעג ייז ןעמ טָאה רעדייל sow TON PX ןדיי ןעגנערבטימ
 טניוו א ,ןגער ַא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טייצ רעד ןיא דָארג .טכַארבעג

 קרַאטש ןרַאװעג זיא סע TIN ,בייל ןצנַאג ןרעביא ןסימשעג TIN טגָאיעג טָאה

 ,ץרַאה ןפיוא סואימ ןוא ענטומַאלַאק

 סנירה ןופ ןשטנעמ יד .ןיילַא רענייַא ןבילבעג PN ןיב גנַאל PW טשינ

 ןעזלעפ עניגער ןוא רעבאה םהרבא ,רעפלעה עקלורס ,ןיילק השמ :עדוב

 ןליפ וצ ןביוהעגנַא תמאב PR ALT NT .ךיז וצ ןעמונעגניירַא ךימ ןבָאה
 .החונמ םוקמ א ןופ םעט םעד

 רעשירפ ףסוי טניווועג ONT OND ןרעדנַא IN PN ,זדנוא PID טייוו טשינ
 ָאד ןיוש ןבָאה דלַאוו ןיא ןדיי עלַא יד .רעשטייד הנח ןוא ענילָאד ןופ

 [ONT .םייוג טימ ןטקַאטנָאק טַאהעג ןיוש ONT רעדעי .רָאי ַא דלַאב טבעלעג

 רעטסערג רעד .זייּפש ןגרָאזַאב ןכַאז רעדַא עטוילַאוו רעדמערפ ראפ ןגעלפ

 -זייפש ןפַאשרַאפ PN ןפָארטעגנָא ןעוו ANT PR ON ,טסילַאיצעפס
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 Por דלַאװ PR ןעגנערב טגעלפ רע .ןיילק השמ ןעוועג זיא ןעלקיטרַא
 ךיז בָאה ךיא .סעציילפ יד ףיוא רעניה 10--20 ןוא רעבלעק עצנַאג

 ןטלַאהעג ,ןכָאק םייב ןפלַאהעג ,ךעלגעמ רָאנ סָאװ טימ ךעלצונ טכַאמעג

 רענעגייִא ןַא ןרָאװעג PI PR -- OM רעזדנוא גנונעדרָא PNR PR ןייר

 .החפשמ רעד ןיא

 טעטש עשיצילַאג VOR PN טעמכ ןבױהעגנַא PT ןבָאה טייצ רעד ןיא

 ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ןוא ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןופ סעיצַאדיווקיל יד

 אנקמ PT טָאה ןירה .ןיירַא רעדלעוו יד ןיא ןגיוצעג טָאה ןפיולטנַא וצ
 ךיז טימ טַאהעג טלָאמעד ןיוש ONT סָאװ ,ךַאטס רעדורב PT PR ןעוועג

 ןייז PR ןדיי ןעמענוצניירַא ןביוהעגנַא PIN רע טָאה .ןדיי לסיב שביה א

 YX“ ןעמ ONT רעגַאל א PR ןעמוקוצניירַא ."זָאכלָאק,, םענעפורעג ױזַא

 ,ןעגניר ,סרעגייז ענעדלָאג ,עטולַאוו רעדמערפ pr טלעג ןלַאצנייא טפרַאד

 -טימ PON דלַאו pr קידנפיול דיי רעדעי טָאה ךעלנייוועג .ןטנַאילירב

 ןבָאה סָאװ ,סעפורג ןעוועג ךיוא ןענעז סע .ןכַאז עלופטרעוו טכַארבעג

 יסוי ,רעבאה ןוא רעפלעה ,סנעזלעפ יד :יוו ,רעדנוזאב ןטלַאהעג ךיז

 -לָאד ןופ ןאמכייט עיש ןוא דימשרעפפוק (סילאפאק) לוולעוו ,םיובנעדניל
 רעייפ רעדירב ייווצ ןוא עינבור ןופ רעטסעווש ןייז טימ רעבע גילעז .עני

 לעבאס סיפענ ייווצ ערעייז טימ ךאבנטאר ינַאשז ןוא המלש .ירטס ןופ

 .ירטס ןופ

 -ארש עקנַאי PR עקיש -- ווַאלסינַאטס ןופ :ןעוועג ןענעז ןענירה ייב

 ,רעטסיוא לרַאק ,אטיר ןוא ןאז קידנומ ,רעלדנאק עקנאפ ןוא ינומ ,רעג

 ןוא קעליוו ,ענראוודאנ-לאנק קעליוו ,הרובד ןוא רעצייווש בייל ,רעציפ

 PR יטַאל רעטסעווש por ,רעלאווק דערפ ,ירטס ןופ לעקניפראג קענויס

 ןורהא .שילַאק pp לקינייא סנַאמסדנַאל -- ןַאמרעבליז איסעצ ,רעטומ רעייז

 ןעזלעפכאה יצנוד ,ןַאמצַאק שרעה ,עניגיר יורפ ןייז טימ רעביירטנקלַאוו
 ןוא יורפ טימ ןרעטש ר"ד ,ענילָאד ND רעפיוהיונ ר"ד ,אניווארושז ןופ

 ןוא רעלדניש טסיטנעד ,ןוזימ ןופ ןרעטש עלעיניּפ ,ןוזימ ןופ רעטכַאט

 סקאלש לאומש ,ירטס TID ץכ עניבַאס TN סקַאמ .ווַאכעלַאב ןופ יורפ

pKטימ .ןוז סבר רעזנאס-יינ םעד םיובלטייט עקלאומש  PR INT DN 
 טנגעגַאב םיא ךיא בָאה ךָאנרעד .ףיוה סניבר רענילָאד ןיא טנעקַאב ךיז

PN OKיוו ,יבר רעװַאכעלַאב םייב ָאטעג רעירטס  OPA PAINרדס-חספ , 
 רעטצעל רעד Pa זַא ,טלייצרעד רימ ONT רע .דלַאװ PN VON ןוא

 -שעגנייַא ONT ,רעבערגַאב סלַא ירטס ָאטעג PN טעברַאעג רע טָאה טונימ

 ,ןשאוועגמורַא ףוג סניבר רעווַאכעלַאב םעד oxA רע ,ןבעל por טלעט

 PON םענייא ןעוועג רבקמ ON ןוא םיכירכת ANP שעוו ענייר ןָאטעגנַא

PRרבק ןרעדנוזַאב ַא , PNןרַאוועג רבקמ ןענעז ערעדנַא ןעוו טייצ רעד  

PRםירבק-ןסאמ . 

 יד ןיא ןדיי ןעמַארטש וצ ןבױהעגנָא ןבָאה סע זעוו טייצ רעד ןיא

433 



 ןעמוקעגנָא PIN TN וצ זיא ,סָאטעג יד ןופ Pr קידנוועטַאר רעדלעוו

 ןגעוו .ןוז סרעזייל יציא -- ביוטלטרוט עקריאמ NOVA רעניטַאהָאר םענופ

 ,רעדנוזַאב ןביירש ןווּורפ ךיא לעוו טייקשידלעה ןייז

 DONT סע .ןבעל עשידלַאוו ONT טריזילַאמרַאנ ךעלסיב IS Pr טָאה ױזַא

 יד ןבעלרעד ןלעוו רימ IN ןוא ייברַאפ זיא הנכס יד זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז

 ,טלעפעגסיוא טָאה סע ןעוו .גונעג ןעוועג זיא ןסע -- רקיע רעד .העושי

 ןוא ךעלגניי ענייז PD עפורג א ןריזינַאגרַא ךאבנטאר עקשרעה טגעלפ

 עטסיל א טַאהעג ONT רע .לֶאפרעביא IN .ה.ד ,"קַאקס,, א ףיוא ןייגסיורַא

 PN .ןדיי ןאטעג סטכעלש IWIN טביורעג ןבָאה OND ,םייוג ןופ ןעמענ טימ
 ,וּושטירַאװס ,וָאטנעזָאר ,וואכעלַאב ,ענילָאד PR סעיצַארעּפָא YSN יד

 -סיוא עטסעב ערעזדנוא טייז PT ייב טאהעג עקשרעה טָאה ץיווָאכערק

 -לטרוט עקראיאמ ןוא דלעפנייוו סוליוו : ךעלגניי עשידלעה ןוא עטריבורפ

 OND DN רעדיילק ןוא תומהב סעדַאטס עצנַאג ןעגנערב ןגעלפ ייז .ביוט

 קנעדעג MIN .ןכַאמ בורח טרָא ןפיוא Mr ןגעלפ ,טזָאלעג טשינ Pr טָאה סע

 עטביורעג שידיי ןעמונעגוצ יוג רעינלַאד א ייב לָאמנייא ןבָאה ייז ןעוו ,ךיא

 רעייא טימ ןטסַאק א ןכַארבעגסיוא Dow ןטימניא ןוא רעדיילק ןוא שעוו

 .לעמ קַאז א טימ טשימעגסיוא ןוא

 ךאד א טימ טגרָאזרַאפ ןעוועג רעדעי טעמכ ןיוש זיא טייצ רענעי ןיא

 ONT סָאװ ,רעמיוב ןופ ערָאק טימ טקעדעג עקדוב N .ה.ד ,ּפַאק ןרעביא

 יוזא .געט עקידנגער ןיא PT ןקעד וצ PR Row םוצ טרַא I טנידעג

 PND“ רעתמא רעד ףיוא טרַאװעג גנונַאּפש טימ PR טבעלעג ןעמ טָאה

 ,גנואייר

 דלַאװ PR םיארונ-םימי

 שאר געט ייווצ יד .םיארונ םימי יד טרעטנענרעד ךיז ןבָאה לייוורעד

 עקירעירפ יד ןענַאמרעד ןוא ןצפיז-ןצכערק זיולב טימ ךרודַא ןענעז הנשה

 ןיא טלמַאזרַאפ ךיז Tox ןיא ןדיי עלַא ןבָאה ירדנ-לכ וצ .םיבוט םימי

 טשטנעבעג ןוא גנומיטש רענעביוהעג ַא PR ןעוועג ןענעז vox .רעגַאל סַאטס

 יד TANT וצ טימַאב Pr טָאה ,ןאמרעביל דוד ,הליפת-לעב רעזדנוא .טכיל

 סע ,ןגָאזכָאנ טייהרעליטש ןענעק לָאז רעדעי זַא ױזַא ,לוק ןפיוא תוליפת

 -עג PR ןעיירעפילכ יד WANA וצ ךיז זעוועג ךעלגעממוא רעבָא זיא

 רע OND POR טשינ PR ןזח OVP םיטש יד טביוטרַאפ ןבָאה ןענייוו

 .ןעגנאגרעד ןעמעלַא וצ זיא טגָאזעג טָאה

 ךיז ONT טרַאד ןוא אד רָאנ DN טקיאורַאב ךעלסיבוצ Pr טָאה ןעמ

 -בעצ א טימ טנוואדעג ONT דוד .רערט א ,ץכערק רעפיט א ןסירעגסיורַא
 ןרערט טימ טקייוועגכרוד םינוגינ רופיכ-םוי יד .ליפעג טימ ,ץרַאה ןכַאר

PR TAXAןעגנולקעגּפָא דלַאװ  onקיזומ עשילמיה  PRןדעי ייב  DDזדנוא  

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט PX בייל ןצנַאג PN רעטיצ ןפורעגסיורַא
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 PN ןעמוקעג ,םונהיג םענופ סיורַא ןענעז סָאוו ,ןדיי ןבָאה ךָאנ ןעוו

 וליפֲַא ? םלוע לש ונובר םוצ por ללפתמ הנווכ רעמ טימ טנעקעג דלַאװ

 -- ןעוועג רַאלק ץנַאג טשינ תוליפת יד PD שטייט רעד זיא ןצעמע ןעוו

 PIN“ יירשעג PR ןייוועג PR טימ דוד רוביצ חילש רעזדנוא WAX טָאה
 TR טרעטיצעג ןבָאה םירבא עלַא IX ,זַאטסקע NIN PN זדנוא טכַארבעג

 תוליפת ערעזדנוא ןזומ לָאמסַאד זַא ,ליפעג ןיא טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה רימ

 .דובכה אסכ םוצ ןעמוקוצ ןוא םימחרה רעש םעד ןענעפע

 ןפמַאק יד
 PN שער א טרעהרעד םיצולפ רימ ןבָאה טכַאנרַאפ הרות תחמש

 TN ןרָאװעג זיא סע .זדנוא וצ PT ןרעטנענרעד OND ןרָאטַאמ TD ןעמושז

 טריפעגנַא סעצווַאסַאלוו טימ ןקנַאט 20 .ןפַאלעצ Pr ןענעז רימ ןוא םרַאילַא

 רעגַאל PR ּפָארַא ךַאנרעד PN ןסָאשַאב טשרעוצ ןבָאה ןריציפַא עשטייד ןופ

 עטשרע יד .טעטכינרַאפ סעדוב YOR ןוא גנוטכירנייַא טימ ךיק יד ,ץלַא ןוא

 ינאד ,רעטסעווש סכאבנטאר שרעה ,הנח :ןעוועג טלָאמעד ןענעז תונברק

 ONT סע .רעגָאװש סרעשיפ ָאגוה -- עקַארק pp לירב לימע ןוא ץראווש

 -רעבירַא ךיז ןוא ןבילקעגפיונוצ Pr ןבָאה רימ זיב געט IND א ןעמונעג

 ."עשזעיוו, רעד רעטנוא דלַאוו PR רעפיט ןגָארטעג

 AN“ רעמ ןעמוק ןלעװ סע IN ,ןעגנַאלק ןגָארטעגמורַא Pr ןבָאה סע

 רימ ןבָאה ןָא טציא ןופ .רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ףיוא סעוואל

 IND“ רעקינייוו OND ,הרימש ןטלַאה ,קיטכיזרַאּפ IW pT I ןביוהעגנַא

 PR גנורעדנע ןַא ןענַאטשטנַא טפיוהרעביא זיא סע .רעגַאל םעד טזָאל

 .ןבעל-דלַאװ

PNRזיא 1943 רעבַאטקַא  Iןייק זַא ,העידי א ןעגנַאגרעד זדנוא  

 ןפמַאק טריפ עכלעוו ,ײמרַא-ףָארטש עלעיצעפס יד ןעמוקעגנָא זיא ענילַאד

 םעיירפ א ןכַאמ PN ןקינײרוצּפָא ,רעדלעוו יד PN רענַאזיטרַאּפ יד טימ

 -קירוצ ןייז ןעגנּוווצעג טעוו עכלעוו ,יימרֶא רעשטייד רעד ראפ געוו

 -שַאב זיא סע .הלפמ רעדַארגנילַאטס רעד INI ןעוועג זיא ONT .ןטערטוצ
 PRT ,ןייגנָא ןלעוו סעװַאלבָא יד ONT טייצ רעד IND זַא ,ןרָאװעג ןסָאל

 PR ןעוועג זיא ON ,"עשזעיוו, רעד רעטנוא ןופ ןגָארטרעבירא ךיז רימ

 ןעמ ONT NAW .ץיװַאכערק PR ווָאקאר רעדלעוו יד PN ,טנגעג אדַאגיוו

 .ןײרַא געוו PR טזַאלעג PT טכַאנייב ןוא ןקַאּפ ןעמונעג ךיז

 ַא ,אקוואיבאב רעד ףיוא גָאטרַאפ קיטנוז טלעטשעגפַא Pr טָאה ןעמ
 ןטיול רימ ןבָאה NT .ענילָאד טָאטשרָאפ רעד I טנעָאנ לדלעוו גנוי ןיילק

 ןגַארטרעבירַא PT טכַאנייב PX ןטרַאוו גַאט ןצנאג םעד טפרַאדַאב ןַאלּפ

 DN ןפיול וצ ןעמוקעג יבָאב ךַאטס זיא םיצולפ ,רעדלעוו ערעדנַא יד ןיא

 ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז רימ זַא ,הרושב עצרַאװש יד טכארבעג זדנוא
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 וצ ךיז רעטרע ןכוז לָאז ןעמ -- טלגנירעגמורַא ןענעז רימ ,עקטסַאּפ

 .ןטלַאהַאב
PRםורַא טונימ עכעלטע  Pw TANTרעוועג ןישַאמ טלַאנקעג  

 ןבילבעג זיא רעדעי .פעק ערעזדנוא רעביא ןלַאפעג ןענעז ןליוק יד ןוא

 ליז .ךעלמייב עגנוי עטעוועשטאכ עקירדינ יד רעטנוא טקעטשרַאפ ןגיל

 -רעד ,לדלעוו םענופ חטש ןסיוועג א ףיוא טכידעג ןסָאשעג טשרעוצ ןבָאה

 PIN טרעהעג ןבָאה רימ OND ,ָאדנַאמָאק ףיוא עיניל-םראווש א PNR ,ךָאנ

 טירש ייב טירש ןטענגאב עטקערטשעגסיוא טימ רעדרעמ יד ןבָאה ,ןעזעג

 TD .ךעלמייב יד רעטנוא טכוזעג ןטענגאב יד טימ TN סיורָאפ טרישרַאמ

 ןענעז ןעקראיאמ טימ PNW ,טרָא םענופ טנעַאנ קַאשק TN רעטנוא
 סטחוש רעװָאכעלָאב םעד ןייטשוצפיוא ןליופַאב רעדרעמ יד ןבָאה ,ןגעלעג

 עירעס-רעוועג-ןישַאמ JOR טימ .לדיימ רעשילַאק א PR גרעבנעטראג ,ןוז

 .טיוט ןלַאפעג עדייב ןענעז

 םעד קידנעעז ONT ,סע טמוק יוו ,לָאמטּפָא ךיז PN גערפ טציא ךָאנ
 טשינ ךימ קערש ןופ ןמיס םוש ןייק טָאה ןגיוא יד רַאפ תוומה-ךאלמ

 יוו TIN ןעקרַאיאמ טימ טּפַאכעגמורַא ךיז PR בָאה שינַאטנָאּפס .טשרעהַאב

 טימ טנגעזעג ךיז PIN טשוקעג ,טזדלַאהעג TPT ,ןסָאגעגפיונוצ ךיז ףוג ןייא

 טעוו DMN טונימ עכעלטע ןיא ,עשטריאמ :רעטרעוו עכעלטרעצ יד

 ."ןייז טוג קיבייא ףיוא PW זדנוא

 -רעמ יד ןבָאה ,ןגעלעג ןענעז רימ וו ,ץַאלּפ םענופ רעטעמ IND א

 ןעוועג ןעמונרַאפ PW MT ןענעז ,טַארַאּפַא-ָאידַאר סכַאטס ןענופעג רעד

 רימ ּווו חטש םעד ןטימעגסיוא PR OW ONT ךעלטנירג ןכוזמורַא ןטימ

 סע לייוו ,סנ ַא ןעזעג JIN ערעזדנוא טימ רימ TANT NT .ןגעלעג ןענעז

 ךאלמ םענופ סיורַא טלָאמעד טנעקעג טָאה ןעמ זַא ,ןביולג םוצ טשינ זיא

 .טנעה סתוומה

 .ןשטנעמ קיצכעז ןוא עכעלטע ןעמוקעגמוא גָאט םענעי ןיא ןענעז סע

 -אבסיוא IWIN ןפלעה וצ טשינ גנורעקלעפַאב עשייוג יד ןקערשוצּפָא ידכ

 רעד םורַא ןופ םייוג עשינכש 20 ןעמונעג רעדרעמ יד ןבָאה -- ןדיי ןטלַאה
 יד ןשיווצ .ץאלפגניר רענילָאד ןפיוא ןעגנָאהעגפיוא ייז PR עקווַאיבָאב

 .רעטסעווש ןוא רעטומ סכַאטס ןעוועג זיא תונברק

TDטציא  INטביוה  ONT IN PTןבעל רעזדנוא ןופ עטסכעלרעדיוש , 

ONTעקידרדסכ יד ןרָאװעג טציא ןענעז טלעק ,רעגנוה ,טיונ .םוניהג עתמַא  

 .סרעטיילגַאב

Waערעזדנוא ןטייצ עטוג יד תעשב ,רעירפ  TORN PRןעוועג זיא  
 רעדירב יד ייב זַא ,םש ַא טנגעג רענילָאד רעצנַאג רעד ןיא טיירפשראפ
 ,10,000 JID לָאצ PN רענַאזיטרַאּפ ןופ ײמרַא עטנפָאוואב ַא PWIND זיא יבַאב

 ,דלַאװ םוצ ךיז ןרעטנענרעד וצ טגַאװעג טשינ טלָאװ רענייק זַא ױזַא

 זדנוא ONT ןעמ .תמא רעד סיורַא זיא הטיחש רעקיטציא רעד WI רעבָא
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 ר"ד יוו ,ןדיי עטּפַאכעג יד ןופ IND ַא טימ ןלעוו רעדרעמ יד זַא ,טנרַאוועג

 רעטרע יד ףיוא ןכוז ןײגמורַא .א.א ןאמרעביל דוד ,רענילבול קענַאמ
 טָאה ONT .ןטלַאהַאבסיוא סנטצעל ךיז ןבָאה ןדיי ּוװ ,רעדלעוו יד זיא

 טימ ןעמַאזוצ ןטלַאהעג TT INT TR .קינַאּפ עסיורג N ןפורעגסיורא

 .לרַאּפ ַא ךַאנ ןעמוקעג זיא טציא ןוא ןעקראיאמ

 רע ,יוג ַא ןעניפעג וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא עװַאלבָא רעד ךָאנ

 קערש NIN ,ןפלעה ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,דיי א וצ ןדער ןלעוו וליפא לָאז

 רעלעטשנייִא ןַא ןעוועג קידנעטש זיא עקראיאמ .ןלַאפעג YT ףיוא זיא

 קעװַא טכַאנ וצ NAW א רע זיא ,סיורג ןעוועג זיא טיונ יד יו MN ןוא

 םוצ טשינ ,ןוא עטנַאקַאב טַאהעג רעירפ ןופ טָאה רע ּוװ ,עווירק ANT ןיא

 ענעקַאבעג ,ּפוז רעסייה טימ גורק ןלופ א זדנוא IND טכַארבעג ,ןביולג

 ןעוועג טלָאמעד זיא ONT OND .ךעלצעלפ ענערַאק ןוא סענַאלּפַאטרַאק

INDטשינ זיא זדנוא  PRליוו ןעקראיאמ ןגעוו .ןבײרשַאב וצ רעטרעוו  

 PON לָאמנייק טָאה רע .רעטקַארַאכ ןלעדייִא ןייז ןקרעמַאב mba אד ךיא

 ,ןעוועג זיא ןגינעגרַאפ טסערג ןייז .טיורב לקיטש ןייק ןסעגעגפיוא טשינ

 רעבַא זיא רעדעי טשינ .ןפלעה סעפע טימ טנעקעג ןצעמע טאה רע זעוו
 טיובעג ,טהצעעג ,החּפשמ POR יוו טבעלעג ןבָאה רימ !עקראיאמ ןעוועג

 ןבעלוצרעביא ךעלגעמ ןוא ךיז ןטיהוצסיוא ױזַא יוו רענעלפ עמַאזניימעג
 .עגַאל עכעלקערש יד

WANסע יוו  ONTןדעי טשינ זיא לָאמניײַא טשינ ןזיוועגסיורַא ךיז  

 .ןויסנ ַא ןעמוקוצייב הרצ תע ןַא ןיא ןוא גונעג קרַאטש ןייז וצ טרעשַאב

 -אב ,ץלַא יו רעקרַאטש זיא ןשטנעמ ןדעי wa ןבעל oye pon רעד

 ראפ טיוט ןרעכיז םעד טעז ןוא OW א ןיא ךיז טניפעג רע ןעוו סרעדנוז
 -רעביא OW טשינ טושפ -- רעגרע ןרָאוועג זיא גָאט WW גָאט PD .ןגיוא יד

 טרעדנַאוועג גָאט TINA ַא .ןענופעג טשינ רעמ החונמ םוקמ PP .ןגָארט

 טכַאנייב PR לַאפרעביא PD ןטיהוצסיוא Pr ןטייווצ א וצ WW ןייא ןופ

 תונברק ןעוועג ןענעז גָאט ןדעי טעמכ .םיוב א רעטנוא למירד א טּפַאכעג

 .רעגנוה ןוא טלעק ןופ רעדַא ליוק א ןופ

 יד טימ ןטלעק יד ןעוועשוב וצ ןביוהעגנַא ןיוש ןבָאה רעבמעווַאנ ןיא

 ךעלגעממוא זיא ,ךַאמ טימ טעבעג ,עדוב עמערַאוו א IN .ןעיינש עסאנ

 -טימ טנעקעג טשינ רעמ ןיוש ANA PN .ןבעלוצרעביא דלַאװ PR ןעוועג

 עקראיאמ .תוחוכ יד ןופ ּפָארַא טושפ ןיב ךיא -- ןעקראיאמ טימ ןטלַאה

 וצ טרעהעג POR ךָאנ ONT גנוי רעווארב ַא קידנעייז ןוא רעוועג קידנבָאה

 טקַאטנָאק PR ןעוועג רימ טימ זיא רע .דלַאוו pp עפורג רעשידלעה רעד

 טַאהעג INI ONT POON רע ביוא ןוא ןעז ךימ ןעמוקעג ךעלגעמ יוו UDR ןוא

 ,טרעכיזרַאפ קידנעטש ןוא ןסע םוצ סעפע ןעגנערב ךיוא רימ רע טגעלפ

 טנַאלּפעג טָאה עפורג ןייז .דלַאװ PR ןײלַא ןזַאל טשינ ךימ טעוו רע זַא

 ךיוא PO ייז ןבָאה ןעקראיאמ בילוצ .ןרַאגנוא PP ןרעדנַאװּוצקעװַא
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 ךיא זַא ,ןובשחו PT ןבעגעגּפָא PT בָאה רעבָא PR .ןעמענטימ טלָאוועג

 א ןרעוו IND לעוו PN .ןכַאמוצכרוד PT דנַאטשמיא טשינ ayn ַאזַא לעוו

 טלַאװעג טולָאסבַא PN ANT ONT ןפַאשרַאפ תורצ ןוא ייז AND טסַאל

 .ןדיימרַאפ

 רעד טימ ןרָאװעג טפָארטשעג רימ ןענעז טלעק ןוא רעגנוה ץוחַא

 -ייפעג ךעלקערש רעהפיוא IN TINT סָאװ ,זייל PR ץערק ,הרצ רעטסגרע

 ןדעי UNA גנולפייווצרַאפ ןימ א ,טייקיטליגכיילג x .בייל רעזדנוא טקינ
 -כמ רעמ קידנבָאה טשינ ןוא WY רענעריורפרַאפ רעד בילוצ .טשרעהַאב

 ןגעלפ טנװַא ןדעי .ןעוועג רבקמ טשינ עטיוט יד וליפא ןעמ ONT םיריש

 טרעטשעצ סקאזאק אקוואלס PR ,דלַאוו ןקע עלַא PD ןעמוקפיונוצ ךיז
 רָאנ ONT סע רעוו TN ,ןוויוא םעד ןצייהנַא ,ַאקװַאיבַאב רעד ףיוא זיוה

 זיב יורטש ןקיזייל PR ןגילּפָא יוזַא TIN ןטַארבפַא לפָאטראק א טַאהעג
 ףיוא גנונעפָאה לַארטש ַא ןוא MD טַאהעג ךָאנ TANT ONT יד .גָאטרַאפ

 קירוצ ןרעקמוא ךיז ןגעלפ ,בצמ ןקידעגָאלק ןקיטציא םעד ןבעלוצרעביא

PNדלַאװ  IWAN PONַא  JOןגעלפ תושפנ עקידשַאוימ עטרעגנוהעגסיוא  

 סע ןעוו ,ןגרַאמירפ ןזיב ןטרַאוו PR PN עטכַאמרַאפ טימ ןגיל ןביילב

 -סנעפ ןכרוד PN טײל-ַאּפַאטסעג ראפ א ןעלקיצַאטַאמ ףיוא ןעמוק ןגעלפ

 יד ןסישסיוא סקיבנישַאמ א ןופ עירעס א IWIN ןטַאנַארגטנַאה טימ רעט
 .עטיוט-בלַאה ןיוש ,עקידנגיל

 טגעלפ ןטייווצ א ףיוא טרָא PR ןופ רעדלעוו יד רעביא קידנרעדנַאוו

 זיא סע TN ,טניירפ PR עטנַאנ PD סרעפרעק עטיוט PIN ןפערטנָא ןעמ

 עכלעזַא ףיוא קידנפערטנָא .ןייז וצ רבוק wr ןעוועג ךעלגעממוא ןפוא םושב

 ןגנַאל א ךאג .בצמ  ַאזַא pr ןיילַא טלעטשעגרַאפ ךיז ךיא בָאה רעדליב

 TORN DVT ןזַאלרַאפ וצ טגנידַאבמוא ןסָאלשַאב ךיא באה ןטכַארטרעביא

 ,וָאטַאינזָאר PHP ןייג ןווּורפ ןוא

 רימ ONT דלַאװ PR TP ייווצ רעדַא IND א TI : ןענַאמרעד ליוו'כ
 ONT וואכעלַאב ןופ ןפיולטנַא ןיימ ךָאנ זַא ,טלייצרעד דיי רעווַאכעלַאב ַא

 ןעמעוו טעוו'ס ןעוו ןטעבעג ןוא טכוזעג קַאילַאּפ רעוואטנעזאר א ךימ

 INT PN“ ץעמע TN ,ןבעגרעביא רימ ןעמ לָאז ןפערט וצ ךימ ןעמוקסיוא

 סייוו ןאמדיוו ןרהא זַא ,ןרַאוועג INVA ןיב ךיא .ןפלעה רימ ליוו ווַאטַאיג

 אקשימ :זיא ONT IN ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה mow א ךרוד .ןופרעד

 לורטוצ טַאהעג PN ANT WNT PX סאטס ,אקסיוו ץוחא .שטיווַאלעגַאי
TINטפַאהעג  PWבוקצַאי ַאקרָאי ,יקסנישיוו ןַאװיא ייב ףליה  

 PR קידנעמוק לָאמנייַא טשינ רימ ןבָאה ייז .רעשיפ ַאיזָאי ןוא (יײצילַאּפ)
 רימ oT ןלעוו טיונ א PNR זַא ,טרעכיזרַאפ עיצַאּפוקָא רעד תעשב ענילָאד

 עקידלושמוא ןעגנעהפיוא TIN עיצקַא-ףָארטש רעד ךָאנ רעבַא טציא .ןפלעה
 רָאנ ONT סָאװ ,ןדעי ףיוא קערש ַא ןלַאפעג PR ענילָאד pr ןשטנעמ

 .דיי א ןפלעה וצ טרעלקעג
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 רעטלפייווצראפ NIN PR טליפעג טשיג ךיז PN בָאה לַאמנייק ךַאנ

 PR רעטייוו ןביילב וצ IN ןעזעג PN ANT קידנטכַארטכַאנ טוג .עגַאל

 רעפרעד YON טעמכ PN באה PNR .טיוט רעכעלדיימרַאפמוא ןַא זיא דלַאװ

 ןלעוו ייז בוא IN ,טפָאהעג TX םייוג עטנַאקַאב טַאהעג DIVA רעד ןיא

 ןסיש ןכַאנ רעבַא ייז ןלעוו ,ןפלעה רימ ןענעק טשינ רעדַא ןלעוו טשינ
PNןייזטסווואב רעד .ןבָארגַאב סנטסקינייוו  ONTסולשַאב ןיימ טקרַאטשעג  

 SPRY םעד ןזַאלרַאפ וצ

 ךַאנ זיא רע .ןעקראיאמ טימ טדערעגכרוד Pr םעד ןגעוו ANT ךיא

 -צעג ןייז טעוו רע ןעוו רעבָא ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ וצ טיירג ןעוועג טשינ

 ידכ ,ווָאטַאינזַאר ןייק ןריפּפָא ךימ רע טעוו ,רימ טימ ןדייש וצ Pr ןעגנּוו

 SOIT א :השעמ א דָארג ךיז טכַאמ .לרוג ןקידרעטייוו ןיימ ןסיוו וצ

 טרַאּפשעגנַא ,ןיליפת יד PR זוזימ ןופ ןרעטש עלעיניפ טייטש גַאטרַאפ

 ןעמ ,IN :ךיז וצ טדער רע יוו ךיא רעה םיצולפ .טנוואד ןוא OD א ןַא

 ןייגסיוא אד PN ONT סָאווראפ .הצע עטוג א טיג ןוא טָאג טפלעה טנוװַאד

ppןייג ךיא לעוו רעסעב ? רעגנוה  rpןעמענפָא ןוא ענשזיוו ןיטירטס  

 רעקאפ ינומ PN איסעה ןעמענטימ ...יוג ַא ייב בָאה PR סָאװ ,עצילעט יד

 ."ןייג PAX טכַאנייב ןוא לאנק קעליוו ןוא

 ןיוש ךיא ןיב ,ןדערוצ ייז טימ טַאהעג טייצ ONT עיניפ רעדייא ךָאנ

 ןענַאװ ןופ ,געוודייש ןזיב ןעמענוצטימ ךימ ןטעבעג ןוא ןעוועג ייז ייב

 .וָאטַאינזָאר TP ןייג ןענעק pox ןיוש לעוו ךיא

INT PNןעקראיאמ טקעוועגפיוא , DNולפ ןוא הרושב יד טגָאזעג - 

PT oYןריובעגייג יו טנוזעג-שירפ טליפרעד . 

 ןרעוו TON ןיא געוו ןפיוא ןוא prop םעד רימ ןזַאלרַאפ טכַאנרַאפ

 שביה א טעגרַאהעגסיוא ןעמ ONT געט רַאּפ עטצעל יד ןיא זַא NII רימ
 טּפַאכ סע .דלַאװ PR רעטרע ענעדישרַאפ PR טניירפ ערעזדנוא np לסיב

XINרעיורט א ,רעדיוש  PINT ONT DNטקיטייוו . 

 עקראיאמ טגָאז געוודייש םייב ןוא TON ןופ סױרַא ןיוש ןענעז רימ

 TNT ךייא לעוו ןוא יוג א וצ ןעקייש וצ NI ריפ PNR :הרבח רעד וצ

 .ןייגקירוצ םייב ןגָאינַא

 רימ ןבָאה קירב רעגנַאל רענעטירטס יד ךרוד רַאנ ןענעז ייז יוו ױזַא

 -ירטס ןבענ אקווּונילאמ רעד וצ זיב ךיז טעבנגעגוצ סעגערב יד סיואגנעל

 רימ ןענעז ןיוש PR סענַאל יד PON WONT ןופ .רעטניווצ ענשזינ רענעט
 רימ ןענעז טונימ עכעלטע ךָאנ .עירָאטירעט רעװָאטַאינזָאר ףיוא ןעוועג

 רעװָאטנזַאר ןרַאפ טנַאנ ,זיוה סרעגערטווירב םעד אקשארב בוקַאי ייב ןיוש

 .דלַאוו

 ּפָאלק PR ןוא רעוועג ןטלעטשעגנַא ןטימ קעווַא ךיז םלעטש עקראיאמ
PN Iןפָאלשרַאפ סיורַא טמוק ןבוקַאי טָאטשנָא .רעטסנעפ , “PRקנעדעג  

 .ףיוה PR רעשטוק א ןעוועג זיא סָאװ טימעסיטנַא IN ,ןעמַאנ Por טשינ
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PRדער  PPטשינ טרָאװ  OTNַא ךיז רַאפ קידנעעזרעד יוג רעד ןוא  

 -על ןכיוה א ּפָאק ןפיוא PR THD רעגנַאל ןסקַאווראפ א טימ טלאטשעג

 טָאה סָאװ ,גנַארד ַא PR PNT א עציילפ רעד ףיוא ,שוילעפַאק ןקידרעכ

 טפיולטנַא ,"טַאיװס-טַאיװס, :סיוא יירש ַא רע טיג ,רעוועג ַא טריטימיא

 .ריט יד ךיז רעטניה טלארפראפ ןוא

 ןלָאז רימ ןעוועג זיא ןַאלּפ רעזדנוא .סעפעשטש יד ףיוא ןעייג רימ

 -רעסבָא טרָאד TID גָאט ןטייווצ םעד TN ןקיטכענרעביא לדלעוו ןגנוי ןיא

 ,דלַאװ ןרעטניה זיא זיוה סאקשטארוי סָאטס ּוװ ,ןעניפעגסיוא ןוא ןריוו

 .םיא טימ ןדער ןוא ןעמוקוצ ןענעק טכַאנ רעטיווצ רעד ףיוא ידכ

 Iw רעסאנ א טלַאפ סע .ןטלַאהוצסיוא ךעלגעממוא זיא לייוורעד

 ןרעטיצ רימ .רענייב עלַא ןכערב סע -- ןייטש וצ טשינ ,ןגיל וצ טשינ

 PP טרעה ןעמ ,רעטסניפ זיא סע .ןייצ יד טימ ןּפַאלק TN טלעק ראפ

 ךייט םוצ וצ ךיז ןענעבנג ,סעפעשטש יד ןופ ּפָארַא ןעייג רימ .ךרַאש

 IND“ רימ ןענַאּפש ,ףיוה םענופ ןטרַאג ןסיורג ןקידרעביאנגעקַא ןכרוד ןוא

 עקראיאמ ןוא זיוה קיטייזייווצ וצ וצ ןעמוק ןוא רעזייה-ףיוה עכעלטע ייב

 טייטש עקראיאמ .אקסומ טניווו זיוה םעד ןופ טפלעה PON PN : רימ טגַאז

 ןָא טכייל ּפַאלק PR ןוא עלָאדָאטס רעד ייב רעוועג םענעדַאלעגנַא ןטימ
 -אבמוא ןַא PT טזייווַאב לגנעהרָאפ םענעביוהעגפיוא םייב .רעטסנעפ ןיא

 רימ טסייה יז ןוא רעיוט סָאד ךיז טנפע דלאב ,לדיימ א ןופ םינפ טנַאק

 יז טגָאז NT טניווו סע רעוו גערפ PR רעכיז טשינ PI PR .ןייגניירַא
INץיװעלָאגַאי אקסומ לקנָא ריא . 

 ןוא ךימ יז טנעקרעד ,ןעזעגסיוא בָאה ךיא ךעלקערש ןוא סואימ יוו

 ןופ ץעמע יצ ,טכירעג טשינ ןיוש ךיז ןבָאה ייז .ןיב ךיא רעוו טסייוו
 .ןבילבעג ןבעל רעדלעוו רענילָאד יד PN סעװַאלבָא יד ךָאנ זיא זדנוא

JX טמוק עקראיאמ TN עקַאמצ) NX) ןכייצדלאוו רעזדנוא ביג PN 
 טריפ עקפעטס .ךיז ןענעקרעד עדייב  TINןיירַא  PNבוטש רעמערַאוו רעד

 רעסייה טימ לסיש עסיורג ַא שיט ןפיוא קעווַא יז טלעטש טונימ א ןיא ןוא

 שיילפ ןוא פוז  PXןעוו !רעקיצנייא טָאג .טיורב א  TANTרימ  ONTטַאהעג

 !טשינ ןרָאי ןיוש !+ ןעזעג רעדַא  PNךיז שרעהַאב  PNRטלַאה  PINקירוצ
 ןסיירוצפיוא טשינ ידכ ,םַאזגנַאל ןעגנילש ןוא ןסע רימ -- ןעקרָאיַאמ

 ןופ סעקשיק עטרַאדרַאפ ערעזדנוא  NIN.רעגנוה ןקידנרעיודגנַאל

 ךיז זדנוא טסייה יז PR ןרעכיוררַאפ רימ ,קַאבַאט זדנוא טיג עקפעטס
 טעוו גָאטרַאפ ,ןדָאבסופ ןפיוא ןַאוויד ןטיירפשעגסיוא IN ףיוא ןפָאלש ןגייל

 .ןָאט וצ רעטייוו PANT רימ סָאװ TANT ןוא ןקעוו ןיוש זדנוא יז

 .ןענייוו PR PT TWIP ,םורַא PT רימ ןּפַאכ ןעקראיאמ טימ קידנגיל

 טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ךיק רעד ןיא עקפעטס זדנוא טריפ גָאטרַאפ

 ָאד בָאה PR זעוו ,ןרַאוועג ךיא ןיב טניוטשרעד PR טשַארעביא יוו .זיוה

 זַא ,טסּוװעג VWI INT PR .רעטכָאט סנַאמסדנַאל שרעה ---יזדיא ןעזרעד
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 וצ דנַאלשטייד PP טרַאּפסנַארט-רעטעברַא םענופ ןעגנולעג זיא ןיקסומ

 .ןטלַאהַאבסיוא NTO PR DW קירוצ ןיזדיא ןעגנערב

 טָאה ןסעּפָא ןכָאנ .טנייוועג קרַאטש ןוא טשוקעג זדנוא טימ ךיז טָאה יז

 םעד טַאהעג ANT PN .רעסַאוו סייה טימ ענַאװ ַא טכַאמעג זדנוא OND ןעמ

 ליפיוזַא PI TD ןפרַאװּפָארַא PIX ןריזַאר ,ןרעשפַא ןכַאנ זַא ,קורדנייַא

 ןבעגעג זדנוא טָאה ןעמ .ןבילבעג טשינ טפלעה ןייק זדנוא ןופ זיא ,ץומש

 גנובעלרעביא ענעי .טנַאװעגטעב טימ טעב קידתמא ןַא ןוא שעוו ענייר

 .ןסעגראפ טשינ Symp ךיא לעוו

 ארומ ןעמ טָאה ָאד ןוא ,ווַאלסינַאטס PR ןעוועג דָארג זיא אקסומ

 ןכוז PIN רעזייה יד PNR ךרוד ןריפ ןטמא-סנַאניפ OND ,סעיזיווער יד ראפ

 ןעוועג -- PN ןוא עקראיאמ -- רימ ןענעז INST .ןפנַארב טימ קַאבַאט

 .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ץעגרע ןטלַאהַאבסיוא ךיז געט עכעלטע ןעגנּוווצעג

 TNE יד ףיוא דלַאװ רעװָאטַאינזָאר PR ןעייג רימ ,ןסייהעג םדוק טָאה סע

 ךיז ONT טײקמערַאװ רעד TD טכַאנייב קידנעמוקסיורַא רעבָא .געט

 ףיורַא עקראיאמ זיא PRP RM .ןײגקעװַא טייוו וליפַא טלָאװעג טשינ טושפ

PINןטסטנעָאנ םייב ךַאד-עלָאדָאטס ַא  TDWץיװעגיטַאמ יקסווָאקנַאּפ , “TIN 

 ךרוד ןוא עכירטס רעד רעטנוא ןופ יורטש סעּפַאנס רַאּפ א ןביוהעגרעט

 ךיז ייה PR ףיט PR עלַאדַאטס ןיא PN רימ ןענעז ךאל ןטכַאמעג םעד

 .ןבָארגַאב

nawרימ ןעמוק טכַאנייב טעפש  IX PNYזדנוא טמוק רעדיוו .ןעקסומ  

 דלַאװ ןיא קירוצ טכַאנ ייב קיטנוז טייג עקראיאמ .ןדייש וצ ךיז סיוא

 עלָאדַאטס PN ןסַאטס I NT BX טריפ PM ןוא ,רַאטקַאד א ןעגנערב

PAY 

 "שאב א ןופ ןוא עלָאדָאטס PN ONVO PT טזייוואב גָאטרַאפ קיטנַאמ

DIX UMDלענש רע טפעלש  ONטנפע סָאװ ,ייה ךעלטניב רַאּפ ַא  NIN 

pnןכלעוו ךרוד ,לענוט  PR PI Pap prנוב ןבָארגעגסיוא ןיילק ַא - 

 TT ראפ PR עזרעד לּפמעלטּפַאנ-ץעינַאגַאק םענופ pow רעד ייב ,לרעק

 -בָאלעג ערָאד ,רעגנוא ריאמ ןוא ןַאמדיװ ןרהא שעוו עזיולב יד pr ןציז

 .ןאמ סרעט

 -נובעלרעביא עדנגערפיוא PR עטנַאפשעג יד ,ןליפעג יד ןביירשאב וצ

 עניימ IND טשינ זיא טניירפ עטנַאנ TIN ןדיי טימ שינעגעגַאב NIN ייב ןעג

 .תוחוכ
 -עגפַא PR PI רעצרעה יד ןופ PT ןדערּפָארַא ןוא ןדערמורא ןכָאנ

 טיטעּפַא ןשהיח ַא טימ טפַאכעגפיוא ךיז ןוא תעל-תעמ ןצנַאג א ןפָאלש

 PR ANT ןסאטס ןופ .ןליטש I ON סָאווטימ ָאטשינ זיא NT ןוא ןסע םוצ

 רַאפ ןצונ םוצ שַאלפ עקידייל x pr זָאלג x ,לפעל x ןעמוקַאבניירַא

 ,ףרַאדַאב ןשיגַאלָאיזיפ

onקידנעייז ,ןדיי יוזא  Poתורצ ףיוא  PRןבָאה ,םירוסי קידנדייל  
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 ליוו ,טייקשידלעה רעטסערג ןוא לַארָאמ רעטסכעה רעד וצ ןביוהרעד ךיז

 טשינ לֶאמנייק JOY זיא רעקנוב PNR :ןעגנערב דָאזיּפע PR זיולב ךיא

 טגעלפ ךעלנייוועג .ןטילעג קרַאטש ןופרעד ןבָאה עלַא ןוא גונעג ןעוועג

ONVOןבעגניירַא  INDזדנוא  IN VONלכַאמ טכַאקעגּפָא  PNןסיורג א  BND 

 ןטשרע םעד ןפעשנַא טגעלפ ראגנוא ריאמ IN ,יוזא טריפעג Pr ONT סע
 -וצ ןיוש זיא ןעמ ןעוו .ךיא INIT ןאמדיוו ןרהא ןטייווצ םעד ,לפעל

 ,ןפיל יד טימ ןסַאמירג ןכאמ וצ ןביוהעגנַא ראגנוא ONT עדנע וצ ןעמוקעג

 -עגּפָא -- גונעג PW ONT רע ,טשינ OX טקעמש סע ,טדער רענייַא יו
 TIAN ןַאטעגכַאנ טָאה ליפש ןבלעז םעד .ןטלַאהַאב TX לפעל םעד טשיוו

TINקידנע ? עקייש ,טסליוו וד,, :טגָאזעג  !" 

 ,ןעמונעג טשינ גנַאל ONT סע .ןעגנַאגעגנַא UN ONT זיא געט עכעלטע

 -טיוט POON ייז IN ,טגייצרעביא PT PN MON םעד ןעגנַאגרעד PI ךיא יוו
 ןפלעה וצ רימ יבַא ,ןבעגעגקעװַא ןסיב ןטצעל רעייז רימ ןבָאה קירעגנוה

 .ןבעל םעיינ םעד PN ןסַאּפנײרַא ךיז

 -סימ ןיא ןעגנַאגעגרעבירַא ראגנוא ריאמ זיא רעטעפש טייצ ַא טימ

 רעטבָאלעג COND רעטסעווש PN PR ערַאד יורפ PT ּווו ,רעקנוב סיק

 .דלארעה ןוז סראגנוא יד ןעמוקעג זיא זדנוא וצ ןוא ,ןעוועג ןענעז

 וצ ןצרַאװשנײרַא PINT ךרוד סרַאגנוא יד ןגעלפ טייצ וצ VY ןופ

 ןייז טימ ןעוועג זיא סָאװ ,ןאמסדנַאל לדנעמ .ןסע wn לקעפ ַא זדנוא

 ION“ טקישעג PINT טימ רימ טָאה רעקנוב ןיא ןיקסימ ייב PIN הנח יורפ

ONDַא ,,טיורב א טימ לקעפ א  INDלשעלפ א ןוא לבָאנק ןוא סעלַאביצ  
 ןעוועג טרעוו WIN טניימעג זדנוא IND טלָאמעד ONT ONT סָאוו .ןפנָארב

PR pa -ןלאצאב וצ דנאטשמיא טשינ וליפא טנייה . 

 ןוא טומ םעד טקרַאטשעג ןוא ןביוהעג ןבָאה ןטַאט ענייש עכלעזַא

 .העושי יד ןבעלרעד וצ גנונפָאה

 סייוו ךיא .געט עדנדייל ערעווש טקורעגרעטנוא רעבָא ךיז ןבָאה סע

 טרַאּפשרַאפ ןציז רעדָא ןגיל וצ ןדייל יד רַאפ ץעמע ךיז טלעטש יצ ,טשינ

 .טלעוו סטָאג ןעז טשינ םישדח עגנַאל ןוא שינטלעהַאב ןקידנקיטש-גנע ןיא

 טשינ ,ןגעלעג ,ןרָאװעג קנַארק םיצולפ DAN רעזדנוא זיא ןעמעלַא םעד וצ

 ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ לסיב סָאד וליפַא JOY טנעקעג טשינ ,טרירעג

 ןדלָארעה ןוא רימ טימ PT ONT סַאטס TN ,טייוו ױזַא ןעמוקעג ןיוש זיא סע

 ,רבק א רַאפ לַאטש PNR טרָא ןַא ןעניפעג I ּוװ ,ןטָארַאב

 ךעלטניוו-טייהיירפ

 ןופ ןטכירַאב YOU ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה 1944 חספ ךָאנ דלַאב

 ןעוו ,1944 טסוגוא גנַאפנָא .טרעטנענרעד PI ONT PIO רעד .ןטנָארפ יד

 ,רעוועגנישַאמ יילרעלַא ןוא סעשויטַאק TD ןלַאנק ONT טרעהעג ןבָאה רימ

 .קיזומ עשינָאפמיס עטסנעש יד ןרעיוא ערעזדנוא IND ןעוועג ONT זיא
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 יוזא ןעוועג ךלייהפַא רעד זיא ףרַאד ןטלַא ןפיוא קירב יד ןסיירפיוא ןטימ

 דרע טימ ןטָאשרַאפ PR טלקַאשעג ךיז טָאה לַאטש רעזדנוא זַא ,קרַאטש

 .זדנוא וצ טפול לסיב א ןעמוקניירַא טגעלפ סע ןכלעוו ךרוד ,ךַאל םעד

 עשטייד עדנטערטּפָא עטצעל יד ןייז ןיוש ןזומ'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבאה רימ

 עטיור יד טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה רעטעפש העש עבלַאה א om .ןלַארטַאּפ

 .זדנוא ןבענ ײמרַא

 ?TT טעוועטַארעג DONT ,םלועה-תומוא -ידיסח יד TD רענייא ,אקשטערוי שַאטס

 ןאקשטערוי Wa ןעעז דליב ןפיוא .ןבעל םענעגייא Pr wm קידנריקיזיר

 -ארעגּפָא יד ןופ רענייא ,קַאװטול והיעשי טייטש םיא רעביא .טעב-ןטיוט ןפיוא

 .ווָאטַאינזַאר PR ןדיי עטעוועט

 רעיימרַא טיור ַא טימ עקראיאמ ןעמוקעג זיא טכאנרעדפיוא קיטיירפ

 ןעוועג ןענעז גָאט ןצנַאג א Naw .ןיקסומ וצ ןדלַארעה ןעמונעגקעווַא ןוא
 טשינ ןיוש ןענעז רימ .וָאטַאינזָאר ןוא ענילָאד םורַא ןפמַאק ערעווש

 .ייה ןפיוא עלָאדָאטס PR WD רעקנוב ןיא ןגעלעג

 רימ ןעוו ,ןביירשַאב וצ טשינ ןעוועג דיירפ רעזדנוא זיא ירפ קיטנוז

 PW WRN ןיא דחפ סיורג PR ןפיול םייוג יד יוו ,טקוקעגוצ ךיז ןבָאה

 ןייז ןעמונעג ONT סאטס רעזדנוא ךיוא .ןליוק יד ןופ ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 .ןיירא TOR PR קעװַא זיא ןוא לאטש רעד ןופ וק רעד טימ החפשמ עצנַאג
 טפיוהרעביא .ןריקיזיר רעמ טלָאװעג טשינ רימ ןבָאה ןביילברַאפ POR ָאד

 ןענעז רעקנוב סעקסימ ןופ ןדיי YOR זַא ,ןרַאװעג INVA ןענעז רימ ןעוו

 DR SPR DR“ ןרהא ,רימ ןענעז ,ווַאלסינַאטס PP קעווַא NOMN ןַא טימ
 -כרוד ,עלָאדָאטס רעד TD ריטרעטניה רעד WNT סױרַא גָאט ןלעה ןטימ

243 



 PN סופוצ ןגיוצעג DNR געוו רענוויר ןפיוא ףױרַא ,רעדלעפ יד טזיירפשעג

 -פיונוצ PT רימ ןבָאה גרַאב רענסַארק ןפיוא .ווַאלסינַאטס ןייק גנוטכיר רעד

 ,ךַאבנטָאר שרעה :רעדלעוו יד ןופ סױרַא ןענעז ONT IND א טימ ןפַארטעג
 קעליוו ןוא bravo ארַאלק ,רעקַאּפ ינומ ןוא יסעה ,שייק יליצ טימ דוד

 זיוה סקעליוו PN ןעמוקעגנָא ןוא ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רימ .לַאנק

 PR ןעוו .ןכַאוו 2--3 א רשפא ןבילבראפ ןיב PR ּוװ ,ענרַאוודַאנ ןיא

 -סינאטס PNR געט עכעלטע ןבילבעג PNR ןיב םייהֶא טרעקעגמוא Pr בָאה
PR Ndשילַאק , PN Paןעמוקעגנָא ןיב  PPטעפש  ,ווָאטַאינזָאר  DN 

 ,טכַאנ רעד

 ORD“ ןיימ וצ ןייג טזָאלעג PT PN ANAT ירפרעדניא קידנעייטשפיוא

 וצ קידנעמוקוצ .ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ןיב PN ּווו ,זיוה סעמַאמ

 -עג רעטצניפ רימ זיא עלַאסעג ןיימ ףיוא pba א טּפַאכעג ןוא לוש רעד

 היעש קחצי PP קידנבױהנָא ,רעזייה עלַא יד TD .ןגיוא יד רַאפ ןרָאװ

 : רעדניק סבלאווש לקיר ,גניריצ עסיז ,עדניה ,ןֶאמפָאה םהרבא ,ןַאמצַאק

 -מש םייח ,ןאמשטראק בייל ןוא ינוק ,תוחפשמ ערעייז ןוא רתסא ןוא היח

pyקראמ עשטמהרבא ,קַאװטול , Soxםהרבא ,דלעפניבור  PWRןוא  

 ןייק זיא רעטכעוו שרעה לאומש ןוא ןאמרעמיצ עמיס ,ןַאמסדנַאל לדנעמ
 -עגמורַא עטלײטעגּפָא ,דרע רעד טימ ןכילגעגסיוא ,ןבילבעג טשינ ןמיס

 זיא ןגעקַא .לּפָאטרַאק ןסקַאוועג ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,רענטרעג עטמיוצ

 טיול ןוא IND ONT PN זיוה סגרעבנזַאר לאומש ןענַאטשעג ךָאנ
 .ןענַאטשעג זיא זיוה רעזדנוא ּווו טריטנעירַא PT PN בָאה םעד

 NIN טרַאפשעגנַא PT PN ANT PONT ןיימ PN קיטייוו ןסיורג א טימ
 PT PR ANT ,זיוה רעזדנוא טמיוצעגמורַא ONT ONT ,ןטרָאג םענופ פולס

 : ןסירעגסיורַא לוק ןפיוא רימ ןופ Pr טָאה סע TX טנייוועצ

Stanשדקתיו  Pawאבר !.. 

 ...שדקתיו לדגתי

 ,ועוועג לטעטש ןיימ וטזיב ןיילק

NSטניירפ ,םיבורק  PSןענַאטשַאב םירבח . 

 ,םישודק ערעייט ,ךייא רַאנ

 ווטנמאמ א ASD יוו ,שידק ךיא גָאז

 ,ריד IST טייצרַאי א הרכזה א

 .רימ זיא קירעיורט ןוא ייוו
 ,טנערברַאפ TS טעטכינראפ לַאטורב

 ,זעקנערעג דימת ךייא ןלעוו רימ

 .דנע רעזדנוא זיב

 רעלדירפ הירכז
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 ציוואראה .צ ב

 טולב ןוא רעייפ ךרוד

 1956-1939 ןראי יד ןיא

 AND“ ,ןטסערַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,טייקמערַא PR גנוקירדרעט

 ;ןעיושזרוב ןוא ןטסינויצ ףיוא דגַאי ערעדנוזאב א ןוא ןעגנוגלָאפ

 ,ןרעמיצ ייווצ ןופ רעמ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,תוריד ,רעזייה טריזילַאנָאיצַאנ

 -ַאג ,רוטקַאפונַאמ ,ךיש ,רעדעל ןופ רעבלעוועג עשידיי טקידיילעגסיוא

 ןסָאלשעג "קיליוויירפ,, PT ןבָאה סע .זייפש JIN עיצקעפנַאק ,עירעטנַאל

 -ָאידַאר VON ;ןיירַאפ ןשיטסינומָאק DD םָאנסיוא ןטימ ,ןעניירַאפ עלא

 ןרָאװעג זיא ןעמ ,.ד .וו .ק .ג רעד וצ ןעגנערב טזומעג ןעמ ONT ןטַארַאּפַא

 ,ןבעל ךעלשטנעמ ןופ ,הסנרפ ןופ MD ,"ןשטנעמ עיירפ,
 טשינ ,דנַאברַאפנטַאר םעד ןלַאפַאב רעלטיה זיא 1941 ינוי ןט-22 םעד

 ,טריאוקַאװע PT רימ ןבָאה ינוי ןט-28 םעד .המחלמ ןייק קידנרעלקרעד

 טייז רעטייווצ א ןופ ,רעטילימ שירַאגנוא טרישרַאמ טָאה טייז ןייא TD לייוו

 ןשיסור PD דנַאטשרעדיװ PP טעמכ קידנפערטנַא טשינ ,רעטילימ שטייד
 רעד וצ טיירגעגוצ טשינ ןוא טריזילַארָאמעד ןעוועג זיא סָאװ ,רעטילימ

 TANT ווָאטַאינזַאר PR רעריפ-ייטרַאּפ עשיסור יד .המחלמ רעטכירעגמוא

 טָארד סע לייוו ,דנַאלסור ןייק ןריאוקַאווע Pr PONT ייז ,ןדיי יד טנרַאוועג

 רענעגעוו PR דרעפ עלַא .ראפעג-סנבעל ַא דיי םענעבילבעגרעביא ןדעי
 ןעגנוווצעג WIT עקימורַא יד PD ןוא םיצירפ רעוװָאטַאינזָאר יד ייב ןענעז

 -אטס PID ידכ ,ווַאלסינַאטס PP ןדיי עקידנריאוקַאווע יד PPP וצ ןרַאוועג
 -עלעג יד ןבָאה ןדיי קינייוו WHT .ןרָאפ וצ רעטייוו IND רעד טימ ווָאלסינ

 .ץורית ןייז טַאהעג טָאה דיי רעדעי .טצונעגסיוא טייהנג

 ,ןעמַאלפ PNR ןעוועג טַאטש לייט א זיא וואלסינַאטס YP קידנעמוק

popאווע ןעוועג ןיוש זיא ווַאלסינַאטס .ןעוועג טשינ זיא וויטַאמָאקַאל - 

 ,ןשטנעמ-ייטרַאּפ עשיסור ןרָאפעגטימ PIN ןענעז זדנוא טימ יוו ױזַא .טריאוק
 עיצַאטסנבענ ַא PID ןעגנולעג ייז זיא ,ווָאטַאינזָאר PNR טעברַאעג ןבָאה סָאװ

 ענעדָאלעג סעמרַאפטַאלפ ענעפָא עכעלטע PN וויטָאמָאקַאל א ןעמוקַאב וצ

 טלַאמעד טָאה סָאוו ,ןגער ןקרַאטש ןפיוא טקוקעג טשינ ,רעטערב טימ
 ןיא טזָאלעג ךיז ןוא רעטערב יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןעמ טָאה ןסָאגעג

 .געוו

 רימ ןענעז .ןרַאפעגכרוד זיא MY רעד ּוװ ,רעטרע עקינייא ףיוא

 ןעמ טָאה קסרַאוועשפ PN .ןטידנאב עשיניַארקוא PD ןרָאװעג ןסָאשַאב

“DN PP טיײרפַאב TIN ONT רעקלעפ VON PD רעטַאפ,, רעד ןע" | 
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 עיצנַאטסנַאב רעד ףיוא זיא טרָאד IWAN ,ןסָאשַאב קרַאטש סרעדנוזַאב זדנוא

 -עג ןבָאה עכלעוו ,עירעליטרַא ןוא רעטילימ טימ גוצ רעסיורג א ןעוועג

 זדנוא ONT ןעמ ןענַאוו PIP ,רעטסיולק OY ןענָאנַאק ןופ רעייפ א טנפע
 -עגנייא PIN זיא MN TIN ןרָאװעג ןפָארטעג זיא רעטסיולק רעד .ןסָאשַאב

 .זדנוא ףיוא רעייפ סָאד ןרָאװעג טליטש

 יד TD ןרַאוועג טרידרַאבמָאב רימ ןענעז געוו ןרעטייוו רעזדנוא ףיוא

 ןופ ןרָאפעגסױרַא ןענעז רימ ןכלעוו טימ ,גוצ רעד .ןענַאלּפַארע עשירעלטיה

 IND“ רעדעי ףיוא .ןרָאװעג טרעסערגרַאפ ןשיווצניא זיא ,ווַאלסינַאטס

IP TINעיצנַאטס  TANTעטריאוקַאווע טרַאוועג  PXעגוצ ןענעז'ס - 

 ,טפול רעד ןופ טרידרַאבמַאב ןוא ןסָאשַאב .ןשטנעמ TN ןענָאגַאװ עיינ ןעמוק

 ןייק ,ירפ רעגייזַא 8 naw ,ילוי ןט-5 םעד ,טפעלשרעד םיוק ךיז רימ ןבָאה

 ,ןיטַאשוה

 ןיטאיסוה ןיא ןשינעעשעג יד

 ןוא עשירעטילימ ,ןגוצ ערערעמ ןענַאטשעג ןענעז עיצנַאטס רעד ףיוא

 גוצ רעזדנוא יוו םעד ךָאנ טייצ עצרוק א .ןשטנעמ עטריאוקַאווע טימ ךיוא
 -רַאבמָאב עשטייד ןגיולפעגנָא טרַאוורעדמוא ןענעז ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 YX“ ןענעז ןענַאלּפַארע יד .ןעוועג טשינ ןענעז ןלַאנגיס-םרַאלַא ןייק .רעריד

 .ןענַאנאק ןוא רעפרַאוונליוק PP ןסָאשעג ,סעבמַאב ןפרַאוועג ,קירעדינ ןגיולפ

 ,ןפַאלעג זיא ןעמ ,קינַאּפ עסיורג א ןענַאטשטנַא זיא עיצנַאטס רעד ףיוא

 -נייא ןייק זַא ,סיורג יוזא ןעוועג זיא גנושַארעביא יד .עליוויצ ןוא רעטילימ

 רעטילימ עשיסור ONT ןעוו .ןסָאשעגסיוא טשינ ONT רענלעז רעשיסור רעקיצ

 ןסקיב PD רעייפ ַא טנפעעג ןסעזעג ןענעז ייז ּוװ ,ןעמרָאפטַאלּפ יד ןופ טלָאװ

 ןענעז ןענַאלּפָארע יד Don ,טעוועטַארעג ךיז ייז ןטלַאוו ,רעפרַאוונליוק ןוא

 ןבעגעגּפָא OW זיא סָאש רעקיצנייַא PP IWAN .קירעדינ רעייז ןגיולפעג
 ןגלָאפ יד PR ןטונימ עטלייצעג ןטלַאהעגנָא טָאה גנורידרַאבמָאב יד .ןרָאװעג

 ןעזעגסיוא טָאה עיצנַאטס רעד ייב ץַאלּפ רעד .עכעלרעדיוש ןעוועג ןענעז

 ,סרעּפרעק ןופ ןלייט ,סרעפרעק עטיוט טימ טקעדַאב ,דלעפ טרעקַאעצ אא יוו

 ףליה עשיניצידעמ PP .עטקיטולבעצ ,עטעדנּוווראפ רעווש ,פעק IN ןשטנעמ

 : ןענעקרעד וצ ןעגנולעג זיא'ס סָאװ ,תונברק יד .ןעוועג טשינ זיא

 : עטיוט

 לאומש ,ןאמ סעלייב ,לַאגעס יכדרמ ;רעפיול בקעי ןופ יורפ ,יצייח

 אזאר ,למעז לאומש ;למעז ןרהא ןופ ןוז ,עשוהי ; םעדייא סגרעבנזָאר

 ןורהא ,ךורב ,ןעמלַאקםלושמ רעדורב ריא ;יורפ סגרעבסרעלדַא ,ןעמלַאק

 שרעה ; (ןסירעגּפָא (PNP PN סערפ השמ ןופ רעטכָאט ,הנח ; ןוז סנאמרעמיצ
 קסניהערעפ ןופ שטיוװָאניבַאר ריאמ ,(יצלַאמ TIN יצבויל PID ןוז) גרעבנעדירפ

 .רעטכָאט סדנַארב ַאנינח ,עינָארב ; PNP) ןייז ןסירעגּפָא)

240 



 ,םרָאפטַאלּפ PON ףיוא ןרַאפעג ןענעז עטנכערעגסיוא עלַא יד

 : עטעדנוווראפ

 סנאמרעמיצ PRO ,לאקזחי ;טעדנּוװרַאפ רעווש רעייז ,ץיוװָארַאה לרעפ

 רעטכָאט סשטיװָאניבַאר PNY ,הנח ; (ןוז סרעפיול לקנַאי) ,רעפיול בייל ;ןוז

 ןופ לקנעשרעביא PNR ןרָאוועג טעדנּווורַאפ טכייל ןיב PN .קסנוהערעפ ןופ

 רעטסעווש רעטעדנּוווראפ רעווש רעד טימ ןעמונרַאפ קידנעייז .סופ ןקניל

PR ANAךיא זַא ,טליפעג טשינ וליפַא  PIןשטנעמ טשרע. טעדנּווורַאפ  

 ןטעדנּוווראפ OVI ןופ ןרופשטּולב קידנעעז ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא רימ ןבָאה

 ,סּופ

 זיא סע TIN JO א רעייז ןעוועג ןענעז עטעדנּוװרַאפ ןוא ענעלַאפעג

 ,עטנַאקַאב ןעניפעג וצ ןעוועג טשינ טייקכעלגעמ ןייק

 ןפארטעג טשינ זייווכעלקילג ןענעז עכלעוו עטנַאקַאב ערעזדנוא ךס ַא

 DW ןייק .ןעמייה ערעייז PNR PT ןרעקוצקירוצ ןסָאלשַאב JANA ,ןרַאוועג

 -גנונפָאה טיידַאב םייה א ךיז ןרעקמוא IN YT ןגייצרעביא WW ןטנעמוגרַא

 ןסנַאש ןַארַאפ INT ןענעז עיצַאוקַאווע יד ןצעזוצרַאפ ןגעקַאד .טײקיזַאל
 .טקריוועג טשינ ןבָאה -- ןביילב וצ ןבעל

 : ןרָאפעגקירוצ ןענעז עטנַאקַאב עדנעגלַאפ

 בייל ,ןַאמרעמיצ לאקזחי ; רעדניק 2 ןוא יורפ ןייז טימ ןפאשטכער םולש
 ןוא ריאמ ןופ רעדניק ,ןאמרעמיצ הקבר-היח ,ןאמרעמיצ לקנעי ,ןאמרעמיצ

 MWA ןוא ןעניזוק ערעזדנוא ,יצרימ

 -מָאב ןכַאנ זיא ,ןיטאשוה זיב ןרָאפעג ןענעז רימ ןכלעוו טימ ,גוצ רעד
 ענעפָארטעג טשינ יד קידנעמענטימ ,געוו ןרעטייוו ןייז ןרָאפעגּפָא ןרידרָאב

 ןסָאשַאב רעדיוו גוצ רעד זיא עיצַאטס רעקידנעמוק רעד PIR ,ןשטנעמ

 .ענעפַארטעג ליפ ןעוועג ןענעז סע .טפול רעד ןופ ןרַאוועג טרידרַאבמָאב ןוא
 יד) ןעמוקעגמוא ןענעז ,יורפ ןייז .טסָארפ שרעה ,ךורב רעדורב רעזדנוא

 סָאװ ,עטעוועטַארעגפַא TID געוו ןרעטייוו ןפיוא טרעהעג רימ ןבָאה הרושב

 .(ןעוועג ייברעד ןענעז

 ןענעז ,טקיורַאב Pr לסיב ַא טָאה ןעמ ןעוו ,ןרידרַאבמַאב ןטייווצ ןכַאנ

 -רָאס TIN ןעלמַאזפיונוצ ןביוהעגנָא ONT ןעמ .ײצילַאּפ ןוא .ד.וו.ק.נ ןעמוקעג

 טָאה ןעמ .עטיוט יד טרָא רעדנוזַאב א ףיוא TIN עטעדנּווורַאפ רעווש יד ןריט

 עליוויצ ןוא רעדנוזַאב עשירעטילימ ,םירבק-רעדירב ןיא ןבָארגַאב עטיוט יד

 .גוצ-רַאטינַאס ַא ןרָאװעג טלייטעגוצ PR עטעדנּוווראפ יד ראפ .רעדנוזאב

 יד ןיא רעצעלפ-גיל yor ןעמונרַאפ ןבָאה טיילרעטילימ עטעדנּווראפ יד

 יד ,ןגייטשפיוא טזָאלעג עטעדנווורַאפ עליוויצ יד ןעמ ONT INT .ןענַאגַאוו

 רעהפיוא TX ONT דנּווו יד ןוא ,עטעדנּוװרַאפ רעווש רעייז א ,רעטסעווש

 ,ץַאלּפציז ַא טימ ןענעגונגַאב טזומעג ךיז טַאה ,טקיטולבעג

ow ppנּווורַאפ יד .ןרָאװעג ןבעגעג טשינ עטעדנּוװרַאפ יד זיא ףליה " 
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 -יברַאפ טנעקעג ךיז ןטעקַאּפ-דנַאב ענעגייא טימ ןבָאה טיילרעטילימ עטעד

 .טקיטולבעג ןבָאה עליוויצ יד ,ןדנּוװ יד ןדנ

TINYןרָאפּפָא  ONTטכַארבעגנײרַא ןעמ  PNטיורב ךעלקיטש ןענַאגַאוו  

 רעבָא ONT ,ןסע PID טגָאזעגּפָא PI ONT רעטסעווש ןיימ .ןעקנירט AY ןוא

 ,טרעביפעג קרַאטש טָאה יז ,קנורט ַא ןטעבעג

PNזיא ןַאגָאוו  DWIטימ ןעוועג  ONכעלש א ,ץיה א .ןעמעטָא וצ - 

 .ןציזנייַא טזָאלעג טשינ ONT עטעדנּוװרַאפ יד ןופ ןצכערק ONT PX חיר רעט

 ,טקיטּולבעג JANA עטעדנּוװרַאפ עלַא

Pwזיא געוו ןרעטייוו רעזדנוא  PRא ןגיטשעגנייא גוצ רעזדנוא  

 BY“ רעוועיק ןטריאוקַאווע IN PD רעטסעוושנקנַארק PX םיריוטקַאד עפורג

 PIN ייז PANT ,עטעדנּוװרַאפ VON ייב עיצקעפסניא ןַא קידנריפכרוד .לָאט

 -סעווש רעד ןטָארעג DN דנּווו סרעטסעווש רעד ןיא ןערגנַאג טלעטשעגטסעפ

 רעטסעווש יד ONT קידנענייוו ,טנַאה יד ןריטוּפמַא וצ ןעמיטשוצנייא רעט

 עפורג רעד ןופ טצרַא-ףעש רעד .עיצַאטוּפמַא יד ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק

ONTןירג ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,דנּווו יד ןקינײרוצּפָא ףכית טנדרַארַאפ , 

 .טעוועטארעג יז זיא ,העש 12 ןטלַאהסיוא טעוו יז DAN IN ,טרעלקרעד ןוא

 -טסעפ טָאה רָאטקַאד רעד TN ןטָארטעגּפָא םַאזגנַאל טָאה רעביפ רעד

 טשינ ןלעוו סע DIN ןוא ןדניוושרַאפ וצ ןָא טביוה רַאפעג יד IN ,טלעטשעג

 ,רעכיז טשינ זיא'ס רעבָא ,ןטלַאהסיוא יז טעוו ,סעיצַאקילפמָאק ןייק ןייז

 ,טנַאה רעד טימ ןריר ןענעק טעוו יז יצ

 -ערק PP ןעמוקעגנַא MY רעזדנוא זיא שינערַאפמורַא געט ףלע ךַאנ

 PN ןרָאװעג טנדרַאעגנייא ןענעז עטעדנּווורַאפרעווש עלַא ןוא קּושטנעמ

 IVAN ,ןבירשעגסיוא ךימ ןעמ ONT געט יירד ךָאנ ,לָאטיּפש ןסיורג ןקיטרַאד

 רעבָא טָאה יז .לָאטיּפש ןיא ןביילברַאפ טפרַאדעג רעטייוו ONT רעטסעווש יד

 יז זַא ,קידנבָאה ארומ ,ןביילב טלָאװעג טשינ דנַאטשוצ ןרעווש PN ץַארט

 גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד .ןפעלשרַאפ ךימ טעוו לרוג רעד ּווו ,ןסיוו טשינ טעוו

 -עמַאליק 15 ,לָאטיּפש א ןעוועג זיא סע IN ,ףרָאד א PN טקישעג זדנוא טַאה

mp oyקושטנעמערק , DNרעטסעווש יד ,טנדרָארַאפ  ONTןעמונעגפיוא  

 ןקיטרָאד PNR טנדרָאעגנייא ןעמ ONT ךימ .גנולייה עקידרעטייוו ףיוא ןרעוו
 -לָאק א טימ לָאטיּפש PN טריפעגוצ גָאט ?TTY ךימ טָאה ןעמ ּוװ ,זָאכלָאק

 ,רּופ רענזָאכ

 INT ןטקודַארפ .עטוג א רעייז ןעוועג זיא זָאכלַאק pr גנולדנַאהַאב יד

 יז OND םעדצָארט ,רעטסעווש רעד רַאפ PON זָאכלָאק םענופ ןעמוקַאב ךיא

 זָאכלָאק םענופ רָאטקעריד םעד ןטעבעג ANT PN ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג זיא

 םוצ טלייטעגוצ ךימ ןעמ טָאה ,ןריפסיוא ןענעק יז לָאז ךיא ,טעברַא ןַא

 -סטעברַא ערעייז PIN ןסנַאװַא רעדילגטימ יד ןבעגעג טָאה ןעמ ּוװ ,דַאלקס

 .ןעוועג טשינ טרָאד רימ ןענעז גנַאל רעבָא .ןסנירג ,ןטשרעג ,ץייוו : געט

 ןעָארדַאב ןטסירעלטיה יד זא ,ןרָאוועג טנַאקַאב זיא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ
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PWןוא ,ווַאקרַאכ  ONTָאליק 60 ןעוועג זיא ,ןעוועג ןענעז רימ ּוװ ,ףרַאד - 

 MINT ןעמ IN ,רעטסעווש רעד ןָאטעג ןסיוווצ INT PN .וואקרַאכ ןופ רעטעמ

 טלָאװעג טשינ DONT רָאטקַאד רעד AVN ןקידרעטייוו PR ןטיירג ןיוש ךיז

 DIN IN ,קידנרעכיזרַאפ ,לָאטיּפש ןופ רעטסעווש יד ןביירשסיוא PD ןרעה

 ןצישאב רעטסעווש יד ייז ןלעוו ,ףרָאד ONT ןצעזַאב ןלעוו ןטסירעלטיה יד

 IN ,טרעכיזראפ זַאכלָאק TID רָאטקעריד רעד ONT ךימ ךיוא .הבורק א סלַא

 ןלעוו ,ןרעוו טריאוקַאווע טעוו זָאכלָאק רעד לייוו ,ןעשעג טשינרַאג טעוו רימ

 .ןעמענטימ ךימ ייז

 טייקכעלגעמ ַא קידנטעב טָאמָאקנעיִאוו PR טעדנעוועג PT ANT ךיא

 PR ןרַאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .דנַאלסּור ףיט ןיא ךיז ןריאוקַאווע וצ

 רעד זַא ,טסּוװעג טשינ רימ TANT טסלַאמַאד .דַארגנילַאטס גנוטכיר רעד

 ,ןפערט PT רימ ןלעוו רשפא ,טפַאהעג רימ ןבָאה ,ןעמוקעגמּוא זיא רעדורב

 UNA זָאכלָאק PID .עטריאוקַאווע ךס ַא ןעוועג ןענעז דַארגנילַאטס PR לייוו

 ןפיוא זייפש זדנוא קידנבעגטימ ,עיצנַאטסנַאב רעד וצ טריפעגוצ זדנוא ןעמ

 .געוו ןטייוו

 -יאוקַאווע םייב .דַארגנילַאטס PP ןבילקרעד ךיז רימ ןבָאה ךעלדנע

 .טנַאוועגטעב ,קעפ טימ עטריאּוקַאווע רעטנזיוט ןעוועג ןענעז ָארּויב-סגנּור

 ןיא ןענעז AVI ןפיוא ןעמונעגטימ TINT רימ ON ,ןכַאז עקינייוו ערעזדנוא

 ןיימ ."עדנזייר,, עטכייל ןזעוועג רימ ןענעז INVA טעטכינרַאפ ןיטַאשוה

 -ילפש יד טימ PN VINA עקנַארק ריא ןפעלש וצ ןבילברַאפ זיא רעטסעווש

 ןעַארּויב יד םורַא .סיפ עטעדנּוווראפ יד PNR טקעטשעג ןבָאה ONN ,סרעט

 TD ןענעז OND ,עטריאוקַאווע יד PP ןעמענ טימ סעטסיל ןעגנַאהעג ןענעז

 PP רימ ןבָאה ןעמענ עטנַאקַאב קידנכוז .ןרָאװעג טריאוקַאווע ןיוש טרָאד

 .ןענופעג טשינ ןטנַאקַאב םוש

 דנַאלסור ןיא זיא ,דַארגנילַאטס ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו ,גָאט םעד

 ןעמ טָאה ודנוא .ןטרַאקטיורב -- "גנורינָאיצַאר-זייּפש , ןרָאװעג טריפעגנייִא

 ַא PNR ,דַארגנילַאטס ןופ own רעטעמַאליק 100 זָאכלַאק א PR טלייטעגוצ

 יד ןזעוועג זיא זָאכלַאק םעד וצ ."ַאקוָאּפיל , ןעמַאנ JOD ,פעטס ןטסיוו

 עקווַאּפיל POP יוו ױזַא TANT ןוא דרעפ טימ ןרָאפ וצ גנודניברַאפ עקיצנייא

 טרַאוװעג זדנוא ףיוא ןיוש ןבָאה ,תוחפשמ עכעלטע טלייטעגוצ ןעוועג ןענעז

 ןסקַא יד ,רעטייוו ַא ןעוועג זיא געוו רעד .ןסקַא טימ טנַאּפשעג רענעגעוו

 טנגעג רעד ןיא .עקירעגנוה ,טפעלשעג גנַאל ךיז ןעמ טאה ,עטרעטַאמרַאפ

 .םישובלמ עטכייל ןיא ןעוועג ןענעז רימ ןוא ,טכענ עטלַאק ןעוועג ןיוש ןענעז

 .עקווַאפיל טסייה OND ,ןדע-ןג רעזדנוא PR ןבילקרעד ךיז רימ ןבָאה ךעלדנע

 זָאכלָאק ןיא

ONT WNרעדילגטימ ,החפשמ רעקיטרַאד א ייב טריטרַאווקנייא זדנוא  

 ךלימ לשעלפ x ךעלגעט ןעמוקַאב ,לָאּפ ןפיוא ןפַאלשעג ,זָאכלָאק םענופ
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 א טימ דלעפ PN ןרָאפ וצ ןעוועג זיא טעברַא עטשרע ןיימ .טיורב ןוא
 ,קנַארק ןגעלעג זיא רעטסעווש יד ,ןסקָא טימ ןַאּפשעג

 ןעמ טָאה טרָאד ,דלעפ PN ןרַאפעגקעווַא ןעמ זיא MP רעגייזַא סקעז

 טעברַאעג .גָאטימ ןעוועג זיא ONT ,עטליישעג טשינ ,לפַאטרַאק טכַאקעג

 ןעוועג טשינ ןעמ זיא סעקינזָאכלָאק יד ןשיווצ AIAN] PW ןזיב ןעמ טָאה

 ןטרָאד ןשטנעמ יד .ןסיב ןטצעל ןטימ טלייטעג ךיז ןבָאה ייז ,קירעגנוה

 זדנוא ןעמ טָאה קיטנוז ןדעי .ןשטנעמ עטוג תמאב רעבָא ,םערָא ןעוועג ןענעז

 ,רעטוּפ ךיוא לָאמַא ,ענעטעמס ,ךלימ ,סטכַאקעג TIN סנקַאבעג טכַארבעג

PRXשדוח רעבָאטקָא  ONTרעטילימ םוצ ןפורעג ךימ ןעמ , DONקידנעייז  

 רעד ייב ןושימָאק PP טקישרַאפ ךימ ןעמ ONT OTP NX 46 טלַאמעד

 ןעוועג טשינ זיא טעברַא יד .ןעניזַאגַאמ-המחלמ עסיורג ןכַאװַאב וצ ,עגלַאוו

 .רעטסעווש רעד טימ ךיז ןעז וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג בָאה'כ ,ערעווש ןייק

 ךיז ONT עיצַאיװַא סרעלטיה .טרעיודעג גנַאל טשינ ןבָאה געט עטוג יד

 טנערברַאפ ןענעז סטוג םעלַא טימ ןעניזַאגַאמ יד .ןבילקרעד PAX זיב ךיוא

 ,ןרָאװעג
 זיא ONT .ָאטַארַאס PP טקישעג ךימ ןעמ ONT 1941 רעבמעווָאנ

 -ילימ טקישעג ןעמ טָאה ווָאטַארַאס ןופ .טקנוּפלמַאז רעשירעטילימ ַא ןעוועג

 רעטניוו רעד לייוו ,טעברַא ףיוא ןזָאכלַאק עטנעַאנ PR ןעגנולײטּפָא-רעט

 -סטעברַא גונעג ןעוועג טשינ ןענעז סע ןוא ןליפ טזָאלעג ןיוש ךיז טָאה

 ןיא ןטעברַא יד ייב .רעדלעפ יד ןופ ןשינעטערעג יד ןעמענוצּפָארַא טנעה

 ןפָאלשוצרעביא ּוװ טַאהעג PR קירעגנוה ןעוועג טשינ ןעמ זיא ןזָאכלָאק יד

 .טכענ יד

UNערעווש ןוא עטכייל ,ןטעברַא ענעדישרַאפ ףיוא ךימ קידנקישמורַא , 

PR paןרַאוועג לגלוגמ 1941 ףוס  PNטרָאד .דַארגנילַאטס עמַאס  PN ANT 

 ענעדישרַאפ טכַאמעגטימ .רעיימרַאטיור רעתמא ןַא ןיב ךיא זַא ,טליפעג ןיוש

 רעדָא ,גנוטַאטשסיוא רעלופ טימ ,ןשרַאמ-רעטעמַאליק 40 טכַאמעג ,ןעגנוביא

 PN ןרַאוועג טצעזעגרַאפ ןענעז ןעגנוביא יד .ג"ק 16 ןופ טכיוועג PN לגיצ

 .אפמעט ןלענש

 DD ןרָאװעג טרידנַאמָאקּפָא גנולײטּפָא ןיימ זיא 1942 רַאורבעפ עדנע

 טרָאד .דַארגנילַאטס ןופ רעטעמַאליק 12 ,ָאקווַאטעקיב pop דַארגנילַאטס

 ,טַאניבמָאק רעשימעכ NPN ןקירבַאפ-ןפָאװ עסיורג ןעוועג ןענעז

 עלַא יד ןענעז טכַאנ א רענייא ןיא .קיאור ןעוועג זיא געט עטשרע יד

 -רעביוא רעד TID ןרָאװעג טשיוועגפַא PIN ןרָאװעג טרידרַאבמָאב ןקירבַאפ

 -נבעל יד .סעבמַאב יד ןופ יוו ןסיירפיוא עטסקינייוועניא יד ןופ רעמ ,ךַאלפ

 .דַארגנילאטס ןייק טרעקעגקירוצ Pr ןבָאה ענעבילבעג

 TANT ןענַאלּפָארע עשטייד 300 PD גנורידרַאבמָאב עסיורג עטשרע יד

 יד .רערעווש ןרָאװעג זיא גָאט ןדעי טימ .טריניאור טָאטש TID לייט ןסיורג ַא

 ןביוהעגנָא PI TANT סע PR טָאטש PN ןסירעג ךיז ןבָאה ןטסירעלטיה
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 -וצ ןזָאלטסּוװַאב ַא ןיא TIN ןרָאװעג טריזוטנָאק ןיב PR .ןפמַאק ערעווש

 .לָאטיּפש א PN טריפעגקעװַא ךימ ןעמ ONT דנַאטש

 סווַאקושז PR טלייטעגוצ ךימ ןעמ ONT ןרַאוועג טנוזעג PI PR ןעוו

 PRD ,"טנַארפ רעשיסורסייוו רעטייווצ רעד , ןסייהעג טָאה OND ,ײמרַא

 .ןילרעב ןייק זיב געוו ןטכייל טשינ םעד טכַאמעגטימ בָאה

 תוברוח יד ףיוא

 ,וָאטַאינזַאר PP ןרָאפעגּפָא ןַאנזָאּפ ןופ PX ןיב 1945 ילוי ןט-15 םעד

 טָאה לטעטש םענופ דליב סָאד .ילוי ןט-21 םעד ןעמוקעגנַא PA PN ןיהּווו

 יד .ןדנּווושרַאפ ןענעז ,ענרעצליה ,ךעלזייה עשידיי עלַא .טרעדיושעגפיוא

 רַאפ ןסור ןעמונראפ JANA ,תוברוח עבלַאה ,רעזייה עשידיי עטרעיומעג

 ךרוד ןענעז ,ךעלב טימ טקעדעג ,רעזייה עשידיי יד ,ןטמַא ןוא ןעגנוניווו

 INTIS“ סעיצַאטיציל עכעלטנפע ףיוא ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןטסירעלטיה יד

 ,רעפרעד יד PR טריפעגרעבירַא WPT יד ןבָאה עכלעוו ,רעניַארקוא עשיפ

 יד ןַא ,טלייצרעד רימ TART רעניַארקוא .טלעטשעגפיוא יינספיוא ייז טרַאד
 יד טגערפעג ןבָאה ,טפיוקרַאפ רעזייה עשידיי יד ןבָאה סָאװ ,ןטסירעלטיה

 טעװ טייצ יד ןעוו ,רעזייה ערעייַא ןפיוק ךָאנרעד טעוו רעוו, : רעפיוק

 "2 ןעמוק
PXבָאה וװַאטַאינזַאר  PRןדיי עטעװעטַארעגּפָא עדנעגלָאפ ןפָארטעג : 

 רעטבָאלעג ערַאד ,יורפ ןייז ןוא רַאגנוא ריאמ ;יורפ ןייז ןוא ּפרַאק ר"ד

 .ביוטלעטרוט PRO ןוא קַאװטיל היעש ,רעטבָאלעג ישַאס ,רעדניק MY ןוא

 טשינ PT INT PNR .ןליופ PP ND וצ טרירטסיגער ןעוועג ןענעז עלַא ייז

 IND“ זיא לוש עסיורג יד .דליב ןקירעיורט םעד וצ ןעניווועגוצ טנעקעג

 DR ןריט I ,שרדמה-תיב עסיורג סָאד ,דַאלקס א PR ןרַאוועג טלדנאוו
 טשינ ONT טנעוו ענעלַאפעגנייא-בלַאה יד ףיוא יירעלַאמ ענייש יד ,רעטסנעפ

 .שומיש-תיב א PR ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ סע זיא רעדייל .ץייר ריא ןריולרַאפ

ANT PRNןסיירנייא ךעלטשער יד לָאז ןעמ ,רעגרָאזרַאפטָאטש יד ןטעבעג , 

 ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ זיא זיולק רעטרעיומעג רעד .ןעגנולעג רימ זיא ONT ןוא

PNגנוטייצ רעקיטרַא רעד ןופ עיצקַאדער ַא , IVANטקיניירמוארַאּפ ט ש ינ  

 -יבָאמעד סלַא ,שדוח ַא ןטעברַא וצ טשינ טכער טַאהעג ANA PR .ןרַאוועג

 .ןטרַאקזייפש ןוא גנוניווו טימ טַארנַאיַאר ןופ טגרָאזַאב ,רעטריזיל

PRןרָאפעגקעװַא רעװָאטַאינזַאר עטרירטסיגער יד ןענעז 1945 טסוגיוא  

popךיא .ןליופ  paרעד ןיא .ווָאטַאינזָאר ןיא דיי ןייא ןבילבעג  TANT DPS 

 -מוא רעייז זיא'ס .הביבס רעזדנוא PNR PIN סעצווַארעדנַאב טעוועדליוועג

 ךיז ןעמ טניווועג pox וצ רעבָא ,דיי ןייא Se ןייז וצ ןעוועג ךעלמייה

 רעייז ןעמוקעגסיוא זיא רימ .טליפשעג טשינ ךיא בָאה קיטילָאּפ ןייק PR ,וצ

DWNןרַאפ וצ  PNךיוא ,רעדלעוו  PTעדנַאב עטנּפַאװַאב יד טימ ןפָארטעג - 

 PP ןעוו ןגעקַאד .ןָאטעג טשינ רימ ייז ןבָאה סטכעלש ןייק .סעצווַאר
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 רע זיא ,רעטילימ np טריזיליבָאמעד ,דלעפרעל ןעמוקעג זיא ווּוינשַארב

TNTןרָאוועג ןסָאשרעד סעצווַארעדנַאב יד . ANT PNRןטַארעג ןדלעפרעל  

 ,סיוא טזייוו'ס .ךעלרעפעג זיא ONT לייוו ,קיטילָאּפ טימ ךיז ןליפש וצ טשינ

INרע  ONTיוו טלדנַאהעג  ONןלעפעג זיא . 

 סע .וָאטַאינזָאר PP ןרָאפ WS ןעמוקעג רעטסעווש ןיימ ןיא ןשיווצניא

 -נייא (ןוז סרעלדירפ בייל) רעלדירפ שירעב טרעקעגקירוצ ךיוא ךיז טָאה

 ןעמוקעג זיא ?PIN WW 4 זדנוא MD טניווועג ,טעברַא PIN Pr טנדרַאעג

xרעטריזיליבָאמעד  Mamטנדרַאעגנייַא ,ָאריּפש  PIN Pyטעברַא , JIN 

 -זַאר ןייק ןעמוקעג רעטריזיליבָאמעד א זיא ,ןוז סהיעמש ,ץנימדלַאג םייח

 רע ONT ייטרַאפ רעד ןופ דילגטימ א ןעוועג זיא רע MM MN .ווָאטַאינ

 UND“ ױזַא ןזעוועג טשינ ןיוש זיא ןעמ .טעברַא עשיאייטרַאּפ א ןעמוקַאב

 .1953 Pa ןעגנולסיירטפיוא OW IN רעבירַא זיא טייצ יד .טמַאזנייַא

 םיריוטקַאד עשידיי PIX לובלב-רקש רעד

 ,עדַאגירב עשיגָאלַאעג ַא ווָאטַאינזָאר ןייק ןעמוקעג זיא טייצ רענעי ןיא

ONTטימ רָאנ ,ןַאגילוכ א ,רעטלַאהכוב רעייז .ןלַאװק-טפַאנ טכוזעג טָאה  

JNסופ , PT ONTטלעטשעגקעווַא  PNירפ רעגייז א 7 ,טַאטש רעטנעצ , 

 ,םירבח,, :השרד ַאזַא טימ ,טעברַא רעד וצ טמָארטשעג ןבָאה ןשטנעמ ןעוו

 ןעמסרַאפ טלָאװעג ןבָאה ,ןטַאלַאכ YOON PR םיאנוש ערעזדנוא ,ןדיי יד

 "! דנַאלסור טײרפַאב ,ןדיי טגָאלש ."רעריפ , ערעזדנוא

 N טקרעמַאב ןוא טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג טלַאמעד PN pa דַארג

 טצעה ןַאגילוכ רעד IN ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ON “PN ANAT ,רענָאיצילימ

 -יגער ףיוא ןטעברַא PN ווָאטַאינזָאר PN ךיז ןעניפעג ON ,ןדיי 5 יד ןגעק

 : רעפטנע םעד ןעמוקַאב PN ANT ףיורעד .סנטסַאּפ-סגנור

 ",ןרעטש טשינ ןענעק רימ ןוא ,טרָאװ ןופ טייהיירפ עלופ זיא זדנוא ייב ,

 םענופ ןסיירוצסיורַא PT UN יוו ,טכַארטעג PN ANA גָאט םענעי טניז

 .ןדע-ןג ןטיור

 ץיווָאנרעשט ןופ TX ,טלייטעגטימ רעלדירפ שירעב רימ טָאה 1955 ןיא

 ןעמ ןעק ,העש רעטמיטשַאב ַא PN WIV ןדעי זַא ןוא ,לארשי ןייק ןדיי ןרָאפ

 ןרעה וצ יוו ױזַא .שידיי PR לארשי לוק ,םילשורי ןופ WW ןכרוד ןרעה

 רעטסעווש יד ךיא בָאה ,ךעלרעפעג ןעוועג זיא סעיצידיוא עשידנעלסיוא

 -לוק IS טרעהעגוצ ךיז INT ךיא PR NN ףיוא ,ןסיורדניא טלעטשעגקעווַא

 ענעמוקעגנָא סָאוו-רַאנ ןופ ןעמענ ןבעגעגרעביא PIN טָאה ןעמ wD ,לארשי

PPץיווָאנרעשט . 

 -נערטש ןדנעוונָא טזומעג רימ ןבָאה ,לארשי ןייק ןרָאפ וצ קידנסילשַאב

 עקירעמַא PR ןיזוק ַא ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןוא ןעלטימ-טכיזרַאפ עג

 .ןטנעמוקַאד עקיטיונ יד ןעמוקַאב IS ןעגנולעג זדנוא זיא

 םעד ןופ ןיוש טָאה ןעמוקַאב ןטנעמוקַאד יד ןבָאה רימ יוו ךיילג
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 רימ ONT ןעמ ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעטשרע רעד .ד.וו.ק.נ יד טסּוװעג

 .טעברַא רעד ןופ טגָאזעגּפָא

N ןטעב וצ ידכ ,שינעגַאי PN שינעיירד א ןביוהעגנַא ךיז ONT TWN 

 םעד וצ .דנַאלסור ןזַאלרַאּפ וצ שינביולרעד  ONTןגיילייב טפרַאדעג ןעמ 12

 ןענעז רימ זַא ,גנוקיטעטשַאב א ,סעיפַארגַאיב 8 ,רעדליב -ָאטָאפ  OWIקידלוש

 םענייק  PPיד .ןעגנוקיטעטשַאב ערעדנַא ךַאנ ןוא טלעג  VON-ילאמרַאפ

 ןטעט  TANTןעמונרַאפ  TIN.טייצ

 טזומעג רימ ןבָאה ,קיטרַאפ ןעוועג pw ןענעז ןגַאלייב עלַא יד ןעוו

 טרעקעגקירוצ ,ןטנעמוקַאד יד ןבעגרעביא PNY, PNR וואלסינַאטס ןייק ןרָאפ

 DIN ONT זדנוא OND ,גנונכער ַא DPT קידנבעגּפָא ,עטלפייווצרַאפ םייה ַא

 לייוו ,ןעמוקַאב טשינ רעמ ךיא לעוו טעברַא ןייק : ןגָאזּפָא זדנוא טעוו ןעמ

 PW ןעמ טרילרַאפ ,דנַאלסיוא PP ןרָאפ וצ דנַאלסור ןזַאלרַאפ קידנלעוו

 ןופ לַארטנַאק רעגנערטש רעטנוא ןעוועג רימ ןענעז וצרעד .יורטוצ םעד

 .טכיזפיוא רעטנוא טכַאנ ןוא גָאט ןעוועג זיא גנוניווו רעזדנוא ,.ד.וו.ק.נ

ONT ONגנילצולפ .םישדח עגנַאל 10 טרעיודעג טָאה ןבעל ערעווש  

 PR ווַאלסינַאטס PP ןעמוק ןלַאז רימ זַא ,גנודלעמ א ןעמוקַאב רימ ןבָאה

NN,קעווַא רימ ןענעז שינעּפָאלקצרַאה טימ  PPטרָאד .וואלסינַאטס  ONT 

 ןלעוו MT PR טקיטעטשַאב זיא עטיב רעזדנוַא זַא ,טרעלקרעד זדנוא ןעמ

 -דנוא לייוו ,ךיירטסע TD סעזיוו ןעמוקַאב וצ ןרַאלומרַאפ עקיטיונ ןליפסיוא

 זיא סע זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ךיירטסע TNT ןעמוקרַאפ טעוו עזייר רעז

 ,טסנרע ןטלַאה ךיז טזומעג ONT ןעמ רעבָא ,ןצרַאה ןפיוא ןרָאװעג רעטכייל

 TID רימ ןענעז ןעמוקעגמייהַא .דיירפ רעזדנוא ןזייוווצסיורַא טשינ ידכ

VSO INDOןריובעג יינ לוו . 

 -סיורַא ןעגנילעג טעוו זדנוא יצ ,ןעוועג רעכיז טשינ רימ ןענעז ךַאד

 רימ PI ןרעיודעג YN סע גנַאל יוו ןוא ןדע-ןג ןטיור םענופ Pr ןסיירוצ

 -טימ זדנוא זיא שדוח ַא ןופ ףיולרַאפ ןכָאנ .רעסעפ יד ןעמוקַאב ןלעוו

 "קנאב-סאה,, רעװָאטַאינזָאר PNR ןלַאז רימ זַא ,לעיציפַא ןרַאוועג טלייטעג

 ND גנוקיטעטשַאב רעד טימ ןוא רעסעפ ייווצ IND לבור 1,600 ןלָאצנייא

 ערעזדנוא ןעמוקַאב וצ ידכ ,PNY" ןיא ווַאלסינַאטס PP ןעמוק קנַאב רעד

 .ןטרָאּפסַאּפ

PRוואלסינאטס  ONT PN, PRןעמונעגפיוא ךעלדניירפ זדנוא ןעמ , 

 ןוא ןריפּוצפיוא ךיז ױזַא יוו ,טנרעלעג זדנוא ןוא עזייר עטוג א ןשטנווועג

 רעשיסּור רעד PR ןרירטסיגער ךיז רימ ןלַאז לארשי ןיא זַא ,זדנוא ןטַארעג

 טעוו ,ןטייקירעווש ןבָאה ,ןדירפוצ ןייז טשינ ןלעוו רימ ביוא .טפַאשדנַאזעג

 -ריב עשיסור ןענעז רימ Sen ,ןקידייטרַאפ טפַאשדנַאזעג עשיסור יד זדנוא

 ןרעגנעלרַאפ ןענעק רימ ןלעוו םעד INI ךיוא ,1958 רעבַאטקַא זיב רעג

 טשינ טעוו זדנוא ביוא .ןעגנַאלרַאפ ןלעוו רימ לפיוו ,רעסעפ ערעזדנוא
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 ךיז ןרעקקירוצ ןפלעה טפַאשדנַאזעג יד זדנוא טעוו ,לארשי ןיא ןלעפעג

popטעברַא ןוא גנוניווו א טימ טרעכיזעג ןענעז רימ ּוװ ,דנַאלסור . 

 ַארומ ךָאנ PR INT ,םייה א קידנעייג ןוא ,PE םעד קידנזָאלרַאפ

 ,רעסעפ יד ןעמענּפָא ןוא ןפורקירוצ טשינ זדנוא טעוו ןעמ יצ טַאהעג

 טריזילַאנָאיצַאנ ONT רעצַאנ ,טפרַאשרַאפ Pr טָאה עגַאל עשיטילַאּפ יד לייוו

 ,לַאנַאק-ץעוס םעד

 ןטיירשוצרעביא קיטליג ןעוועג ןענעז רעסעפ ערעזדנוא (OND ,םעדצַארט

 זיא ONT ,ךָאװ א ךָאנ רימ ןענעז ,שדוח א זיב ץינערג עשירַאגנוא-שיסור יד

 -פעס ןט"ד םעד .ווָאטַאינזַאר ןופ קעװַא ,1956 רעבמעטפעס ביוהנַא ןעוועג

 PR ןעוועג רימ ןענעז טייצ TN א .ןיוו ןייק ןעמוקעגנַא רימ ןענעז רעבמעט

 ,ןג-תמר ןייק ןרָאפעגּפָא PN הפיח PP ןעמוקעגנָא ,טסוגיוא 21 םעד ,ןיוו

 קיבייא רעבָא ,ןעזעג טשינ ןבעל רעזדנוא ןיא ןבָאה רימ עכלעוו ,ןשטנעמ וצ

 ,רַאבקנַאד
 .ןעגנורעדנַאוו-תּולג ערעזדנוא טקידנערַאפ ךיז ןבָאה ױזַא

 שטיװָאלעיגַאי ןאכימ TIN אישזדיא

 :ןדיי עדנגלַאפ טעוועטארעגפַא ךיז ןכַאה ףליה רעייז טימ

 ןרהא ,רעטבָאלעג ישַאס ,סיימורפ ,רעגנוא דלָארַאה ןוא ערָאד ,סקַאמ

 עינעה ןוא לדנעמ ,ןיװק ,ָאריּפש קעמיא ןוא ַאקלַאס ,םולש ,ןַאמדיװ

 ,ןאמדיוו ַאקלַאס ןוא יצוב ,רעפיול בקעי ,ץיװַארַאה אמוב ,ןַאמסדנַאל

 .קַאווטול עייש PR ביוטלעטרוט ַאקויַאמ ,רעשירפ הדוהי ,לָאקַאס ךאטס

254 



 קאווטול היעש

 ןדלעה ערעזדנוא

 ערעזדנוא ןופ םוקמוא ןוא ןבעל םענופ תונורכז עניימ ןסילש םייב

 ןדיי זַא ,גנוקידלושַאב עטקיטכערַאב טשינ יד TONNER PR ליוו ,םישודק

 ףיוא גנוקידלושַאב עקיזַאד יד .הטיחש רעד וצ ANY יוו ןעגנאגעג ןענעז

 ןטלָאװ .ןדנווו עטלייהרַאפ טשינ ףיוא ץלַאז יו זיא םישודק ערעזדנוא

yay?םעד טַאהעג םיגירטקמ  PIN TITקנעדנָא ןרַאפ  PDםישודק ערעזדנוא , 

 ייז ןטלָאװ םשה שודיק ףיוא םוקמוא םייב טסייג ןשידלעה רעייז רַאפ

 ןטלָאװ TIN טייצ WAY? PD ןשינעעשעג יד PIN טקוקעג TAIN ענעפָא טימ

 .םוקמוא PR ןבעל רעייז ןופ הרובג עקידלַאוועג יד ןענַאטשרַאפ PIN ןעזעג

 ןדָאזיפע יד ISTP PR PN ןכייצרַאפ טפַאשביל ןוא דובכ סיורג טימ

 : םירוחב רעוװָאטַאינזַאר יד ןופ םיבוט םישעמ ןוא טייקשידלעה רעסיורג ןופ

 ,ךַאבנטַאר שרעה ןוא ווָאטַאינזַאר ןופ pr סרעזייל עשטיא ,ביוטלטרוט ריאמ
 .ענילָאד ןופ PT סעשטריאמ TN דוד

 SPIN שרעה ;עקרַאיַאמ ןפורעג ON ןבָאה YOR רימ יוו ,רידא ריאמ

 רעװָאטַאינזָאר ,זדנוא ייב רָאנ טשינ ןלעוו ייז -- עקשרעה סלַא טנַאקַאב

 ןגעו טרעהעג ONT ONT ,ןדעי ייב ךיוא רָאנ ,הטילפה תיראש רענילָאד ןוא

 עשידיי עסיורג יוו MID PR קיבייא ףיוא ןביילברַאפ ,םישעמ ערעייז

 .םירוביג

JI WRIזיב 1939 המחלמ ביוהנָא ןופ ,ןשינעבעלרעביא סעקרַאיַאמ  

 -עטשטפירש רעטריטנַאלַאט ַא PT ןעמ ףרַאד ,1945 ,גנואיירפַאב רעד וצ

 IND“ יד ןאפש ךָאנ ןַאּפש ןעלגיּפשוצּפָא חוכ םעד ןבָאה לָאז סָאװ ,רעל

 ןכעלנייוועגמוא ןקיזָאד ןטימ ןעשעג ןענעז סָאװ ,ןעגנוריסאפ עשיטסַאט

 טייקבעלשטנעמ עפיט ליפיוזַא טקינייארַאפ Pr PR טָאה רעכלעוו ,שטנעמ

 ןבעגרעביא רעטרעוו עטסטושפ יד PN ליוו PR .טייקטגַאווג עסיורג ןוא

 : ןטקַאפ יד זיולב

 -יטרַא סלַא טנידעג עקרַאיִאמ ONT המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 ףיוא קידנעקניה ,רעטעדנּוװרַאפ א wow רעשיליופ רעד pr טסירעל
 רעד ןופ גנוטייל יד ןטעיווָאס יד PD רעביא טמענ םייהַא רע טמוק ,סופ א

 ןפיוא ןָא ןלַאפ ןשטייד יד ןעוו .וָאטַאינזָאר PN עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס

 ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא טריזיליבָאמ עקרָאיַאמ טרעוו דנַאברַאפנטַאר

 רע טפערט קידנעמוקמייהַא .סופ PR טעדנּווורַאפ לֶאמ ןטייווצ םוצ טרעוו

 לָאמַא סָאװ טרעוו ןבעל סָאד .ענילַאד ןיא ןרעטלע vaya DION ענייז
 רעד ןעוו .תוריזג עיינ יד טימ ןכַאמ םולש טשינ WP עקרָאיַאמ .רערעווש

 טימ ענילָאד PPR ןעמוקעג זיא טנַאדנעמָאק-טסניד-סגנונדרָא רעשילַאק

 ADIN ןפָארטעגנָא PT רע ONT ,עטנדרָאעגרעטנוא ענייז AND ןעגנוזייוונָא

 קירידינ ןעוועג זיא םערָא ןפיוא דנַאב-דנַאש רעד ןעמעוו ייב ,ןעקרָאיַאמ

 ...עיצקעל-ףָארטש ַא ףיוא טַארנדוי ןיא ןעמונעג םיא ONT רע .טקורעגּפָארַא
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pxרימ טָאה םורא געט עכעלטע  Awaדָארג זַא ,טלייצרעד גניריצ  

 עקרָאיַאמ יוו ענעצס יד ןעזעגוצ ןוא טַארנדוי PR ןעוועג טלָאמעד רע זיא

 טווורפעג ONT סע WN ןדעי טקַאהעג לקנעב א טימ PNR סעכ ןיא PO זיא

 [DW טונימ PP זיא PX םַאזסטעברַא רעייז ןעוועג זיא עקרָאיַאמ

 רוטפ ON רענעלפ טיובעג קידנעמש טָאה ,טנעה עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג

 -ערג עשירַאגנוא יד ןצרַאווש ןייג ךיז טזָאלעג ,םונהיג םעד TP ןרעוו וצ

 ןייק טגנערבעגקירוצ ןוא טּפַאכעג ON ןעמ ONT ווָאקשיװ PR רעבָא ,ץענ

 רענילַאד PR געט עכעלטע ןציזּפָא ןכַאנ .ןטייק PR ןטדימשעג א ענילַאד

 סָאװ ,ווַאלסינַאטס PP טרַָאּפסנַארט ַא טימ טריפעגּפָא ON ןעמ ONT טסערַא

ONAקסווַאקנַארפ-ווַאנַאוויא ןעמַאג םעד ןעמוקַאב טנייה . DONTןעוועג זיא  
 (ONT ,קירבַאפ-דרָאמ PT טימ רעגירק רעדרעמ רעטנַאקַאב רעד קיטעט

 טעברַא רערעווש טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ."לימ ספלַאדור,, ןפורעג UNA ןעמ
 טָארדלכעטש ןופ םיוצ םעד ןעגנּורּפשוצרעבירַא ןעגנולעג ןעקרָאיַאמ זיא

 טַאהעג ארומ TANT שילַאק ןיא ןדיי יד .שילַאק pop ןפָאלטנַא זיא ןוא

oyןטלַאה  PR ONןעמ  ON ONTעסָאק ַא טפַאשרַאפ  PRION TINטימ  

 סלַא ןָאטעגרעעביא רע זיא ױזַא PR עציילפ רעד ףיוא םירישכמ עשירעיופ
 טבעלעג טלָאמעד INI ןבָאה סע ּוװ ,ןיטיהַאר ןייק סופוצ קעווַא רעיופ

 .ךעלקינייא סכילמענ לדנעמ ,ןעניזוק ענייז

 סעיצַאדיווקיל יד ןביוהעגנַא PT TANT סע TWN ,1943 ינוי ביוהנַא
 ןיטאהַאר PD ןפָאלטנַא עקרָאיַאמ זיא ,סָאטעג עשיצילַאג-חרזמ יד ןיא

 ןוא ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןעמונעג טרָאד ךיוא ןעמ טָאה דלַאב .ירטס ןייק

 טקרעמַאב רעבָא סע ןבָאה רעטכעוו יד .ןפָאלטנַא טרָאד TID זיא עקרָאיַאמ

 ןעגנּורּפשעגּפָארַא רע זיא ףיורעד טקוקעג טשינ .םיא PIN ןסַאשעג ןוא
npקירב רעירטס רעד  PRרעסַאוו  JONטקעטשרַאפ  PTיד ןשיווצ  

 רעקידעבעל ַא ןעמוקוצנָא ןעגנולעג סנ יפ לע ON זיא סע PN סעקלעב

 .ווַאכעלַאב ןייק

vwזיא גנַאל  OXןעמוקעגסיוא  PTIרע ּוװ ,וָאכעלָאב ןיא ךיוא  

 רעװָאכעלָאב ןופ קידנפיולטנַא .החונמ םוקמ ןייק ןענופעג טשינ טָאה

 היעשי ,ןַאמצַאק ןושמש :ןרָאװעג ןסָאשרעד ayn ןפיוא ןענעז רעגַאל

 רעטיול טימ .לקינייא סנעפַאשטכער םירפא ,רעפיול ןַאמרעה ןוא ןוז סעייש

 PIT PR“ ,רעדלעוו רענילָאד יד PN ןעמוקעגנָא עקרָאיַאמ זיא םיסינ

 רעייז PT ANT ןוא בשות א ןעוועג טרָאד ןיוש pa ךיא .רעגַאל סיבַאב

 ,רעגַאל PR רענעגייא ןַא ןרָאװעג ךיג זיא עקרַאיַאמ .םיא טימ טיירפעג

 .םַאנסיוא IX עלַא PD TN טניירפ רעטבילַאב א

 לגנַאמ רעד ןעוועג םעלבָארּפ עטסרעווש סָאד זיא טלָאמעד יוו תויה

 עבַאגפיוא יד ןבעגעגרעביא ןעקרָאיַאמ ןעמ טָאה ,עיצינומַא ןוא רעוועג ןיא

 ,וָאטַאינזָאר PP ןייג וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .רעוועג ןופ לַאװק NX ןכוז וצ

 ףליה רעייז טימ ןוא טניירפ PN םירבח עשייוג ךס ַא טַאהעג טָאה רע וו
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ONTרע טָאה ןַאלּפ ןייז טיול .םעלבָארּפ ערעווש סָאד ןזייל וצ טפָאהעג רע  

 רעבָא ןענעז סע .םורַא געט טכַא ןיא סנטסטעּפש ןעמוקקירוצ טפרַאדעג

 .ןעזעג טשינ PON ND ןעמ ONT ןעקרַאיַאמ TN OND ייווצ יוו רעמ קעװַא

 ךַאטס זיא לָאמ POR PA ,ורמוא רערעווש ַא ןעמונעגמורַא טָאה ןעמעלַא

 -רעד טָאה לגניי רענילָאד ַא זַא ,טלייצרעד ןוא רעגאל ןיא ןעמוקעג יבאב

 PN לגניי ONT רעוו טשינ טסייוו רענייק רעבָא ץעיװָאּפַאטסעג ַא טעגרה

 ןביוהעגפיוא PT ONT לָאמַאטימ TR העש עכעלטע ייברַאפ ןענעז סע

 ,לגניי עשידלעה סָאד רעגַאל ןיא זדנוא וצ טכַארבעג טָאה ןירה זַא ,שער ַא
 ןפָאלעג ןעמ זיא TOO YON ןופ .ץעיוװָאּפַאטסעג םעד טעגרהרעד ONT סָאװ

 -שטנעמ ַא ןענַאטשעג זיא זדנוא IND .דלעה םעד ןסירגַאב PR ןרעדנּוװַאב

 ףיוא רעבָא ,םישובלמ עטקיטולברַאפ ןוא ענעסירעצ om טלַאטשעג ךעל

 ,הרוצ רעכעלשטנעמ-קידעבעל א ןופ ןמיס PP ןעוועג טשינ זיא םינפ ןייז
ONTטימ טָאה םינפ  Prא יװ ןלָאװשעג ,עסַאמ עיולב ַא טלעטשעגרָאפ  

 טָאה רע ןעוו טשרע רעבָא ,שימייה ןעמוקעגסיוא רימ זיא לוק ןייז .ץלימ

 .עקרַאיִאמ זיא סָאד זַא ,טנעקרעד PNR ANT ,"עקייש,, ןַאטעג ףור א ךימ

 .טליפעג עגר רענעי PN ןבָאה רימ סָאװ ןבײרשַאב וצ רעווש זיא סע

 -לעה ןקידרעטייוו סעקרָאיַאמ ןבעגרעביא ןצרוק ןיא רָאנ ָאד ליוו ךיא

 ןפָארטעג טַאהעג ןיוש PT רע ONT ווָאטַאינזָאר ןיא :געוו-ספמַאק ןשיד

 -עגרעטנוא טָאה רע עכלעוו טימ ,טניירפ עשייוג ענייז ןופ עכעלטע טימ

 (ONT ,ליסַאוו רזממ DI קעװַא רע זיא ךָאנרעד ןוא רעוועג ןגעוו טלדנאה

 "ַאב ןסייהעג ןעקרָאיַאמ ONT רע TX שילַאװ ןָארַאב םייב טנידעג טָאה

 ,עלָאדָאטס סרעגערטווירב םעד ,סעשטיװָאלעגַאי ןיא לייוורעד pr ןטלַאה

 JOY סעפע PN דלַאב ON טגנערב רע זַא טגָאזעג

 שַארַאי NOW םעד ןריפ וצ טכַארבעג טידנַאב רעד ONT ןסע טָאטשנָא

wnיז .ןרענָאיצילימ עשיניַארקוא ןוא ןטנַאיצילָאּפ עדנַאב רעצנַאג א  

 -רעטנוא PT ןעקרָאיַאמ ןעגנוווצעג ןוא עלָאדָאטס יד טלגנירעגמורַא ןבָאה

 געט עכעלטע ON ONT ןעמ IW ,טסערַא PR ON טריפעגּפָא PR ןבעגוצ
 טריפעגקעווַא םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןרוטרָאט עקידארומ ןיא טקינייפעג

 ןעגנולעג ןעקרָאיַאמ זיא רעמַאק-הסיפת רעד ןיא .ענילָאד ןיא הסיפת ןיא

 NIN PIN טפָאהעג ןוא טנַאװ רעד ןיא לגיצ ַא לגָאנ א טימ ןעבולדוצסיוא

 ,טעברַא רעד MD טּפַאכעג ON רעטכעוו יד ןבָאה רעדייל .ןפיולטנַא וצ ןפוא

 .ןטייק ענרעזייא טימ טדימשעג טנעה ענייז ןוא ןגָאלשעצ קרַאטש םיא

 DIN DEN TINT“ עכלעוו ,ןלַאפנייא עקיצנוק AND win רעטסקעז רעד

 -ייב ןעוועג ןעקרָאיַאמ לָאמסָאד ךיוא זיא ,ךעלריטַאנרעביא ןייז וצ ןעזעג

 טימ ,טָארד לקיטש א טקעטשרַאפ טַאהעג רע טָאה ןזיוה יד ןיא .קיפליה
 ודנוא IND סע טָאה רע .ךעלטייק יד ןענעפע וצ ןעגנולעג זיא םיא ןכלעוו

 UNIT ןעמ ןעוו .טכַאמעג סע ONT רע ױזַא יו טרירטסנָאמעד דלַאוו ןיא

 רעפַָאש םעד ץוח ווו ,ָאּפַאטסעג רעד וצ הסיפת רעד ןופ טריפעג ןעקרָאיַאמ
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 טַאמָאטױא םענעדַאלעגנַא IN טימ ץעיװָאּפַאטסעג א ןטיהעג DN טָאה

 ףױרַא-גרַאב ןרָאפעג זיא ROM רעד ןעוו .ןעקרַאיַאמ ףיוא טלעטשעגנָא
 עקרָאיַאמ טָאה ,םלוע-תיב רענילָאד םוצ געוו ןפיוא ,"עשיראה, רעד ףיוא

 גנורפש ןייא טימ ןוא ךעלטייק יד טנפעעג ,טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא

 ןפָאלעגכרוד טייקלענש רעכעלנייוועגרעסיוא IN טימ רע זיא RON ןופ

 .דלעפ ןפיוא ןעמוקעגנָא ןוא רעזייה יד

 -סעג רעד PN ָאטיוא-ָאּפַאטסעג םעד ןטלַאהעגנייא טָאה רעפַאש רעד
 זיא עקרַאיַאמ ןעוו ןוא ןעקרָאיַאמ ןפיולכָאנ ןעמונעג ONT ץעיוװַאּפָאט

 ןעּפַארד ךיז ןעמונעג ןוא ,טָארדלכעטש טימ ןַאקרַאּפ ןכיוה א וצ ןעמוקעגוצ

 ןופ לייט ןטשרעביוא PR ליוק ַא ןופ ןרַאוועג ןפָארטעג רע זיא ,םיא ףיוא
 ןַאקרַאּפ OVID טּפעלשעגּפָארַא ןעקרָאיַאמ ONT ץעיווָאּפאטסעג רעד .סופ

xטימ ןוא ןטקיטולברַאפ  PTןביוהעגנָא טַאמָאטיוא  ONפעלק ןעגנַאלרעד . 

 ןגָאלשעגקירוצ ןוא טקידיײטרַאפ ךיז תוחוכ עטצעל יד טימ ONT עקרָאיַאמ
 WW זעגנולעג זיא ON .טנעה ענייז ןופ JOP יד wom ץעיװָאּפַאטסעג םעד

 -קעווַא זיא ץעיװַאּפַאטסעג רעד .ןגיוא יד ןיא ץעז ןקרַאטש א ON ןבעג
 ןסירעגסױרַא ON ONT עקרָאיַאמ ןוא טולב wom רענעסָאגַאב א ןלַאפעג
 PW ןענעז סע רעבָא טרָא ןפיוא ןסישרעד ON טלָאװעג ,טַאמָאטױא םעד

 ןגָאלשרעד טַאמָאטױא ןטימ םיא רע ONT ,םיא PR ןליוק ןייק ןעוועג טשינ
 ןפיוא ON ןעגנָאהעגפיוא PN ןַאקרַאּפ םוצ ON טפעלשעגוצ ,טיוט םוצ
 -ָאטױא ןטימ TIN לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא DX ייב ONT רע .טָארדלכעטש
 ךָאנרעד ןוא סעטסוק יד ןשיווצ ןדנווושראפ רע זיא טנעה יד ןיא טַאמ
 .ןטיוש עכיוה ןשיווצ טייב ַא ןיא ךיז טקעטשרַאפ

 ןוא ןרָאװעג טרימרַאלַא ךיילג זיא ָאּפַאטסעג יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ָאּפַאטסעג TIN ןטנַאיצילָאּפ רעקילדנעצ ןפָאלעגנָא PT ןענעז VIN ןפיוא

 טכוזעג ,םלוע-תיב םוצ ןרופש יד טיול טזָאלעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,טייל

 [JOON עצנַאג א תובצמ יד ןשיווצ

 ןָאטעג ריר ַא טשינ ,ליטש ןגעלעג שינעטלעהַאב ןייז ןיא זיא עקרָאיַאמ

Pp wnטײל-ָאּפַאטסעג יד זיב רבא  PRקעװַא ןענעז ןטנַאיצילָאּפ יד  

Pr INT pxטזָאלעג  PRN PRןיירַא . 

 ןוא טיונ ןטילעג ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ,םישדח קעווַא ןענעז רעדיוו

 עקרַאיַאמ (TW ,װָאטַאינזָאר PP ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ךעלדנע .רעגנוה

 .שטיװָאלעגַאי עקסומ ייב ןבילבעג זיא

 רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא VON יוו ,עקרַאיַאמ ONT גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ,רוחב רענעדיישַאב רעד רעבָא ,ווָאטַאינזָאר PR ןביילב וצ טכער יד טַאהעג

 ןסָאלשַאב טָאה ,הרובג רעשידיי ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג זיא רעכלעוו
 טנָארפ ןפיוא קעווא זיא ,יימרַא רעטיור רעד PN ןטערטוצניײרַא קיליוויירפ

 ,קלָאפ ןייז ןופ רעדרעמ יד ןגעק טפמעקעג שידלעה ןוא
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 דיחי ןב רעייז ןוא עקריא יורפ ןייז טימ עקרָאיַאמ טבעל טנייה

 .ןבעל ןדיישַאב PR ליטש ַא ןריפ ייז ּווו ,עקירעמַא PR ,עלעקנַאי

 ךַאבנטַאר שרעה

 ןדיי עכעלטע זיולב .ןייר-ןדיי ןעוועג Pw ןענעז וָאכעלָאב ןוא ענילָאד

 .לדלעוו רענילַאד PR ןטלַאהַאבסיוא PT TIN טעװעטַארעגּפָא PT ןבָאה
 זעגנערב סָאד טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עקשרעה

PANשרעה .ןדיי עטעװעטַארעגּפָא יד  Pr ONTעגנײרַא לָאמ עכעלטע - 

 רענילַאד PR IN ,ןדיי יד ןבעגעגרעביא ןוא NOVA רעירטס PR טעבנג
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעגנולײטּפָא עשידיי ךיז ןריזינַאגרָא רעדלעוו

 PIN ןענעבנגנײרַא VEN Pr טגעלפ רע .יבַאב PW PR ךַאטס רעדירב יד
PRדלַאװ ןיא ןדיי ןריפרעבירַא טרָאד ןופ ןוא ןרעגַאל רעװָאכעלָאב יד  PN 

 ןעניפעג וצ גנוגנערטשנָא עסיורג ןייז זיא לטיּפַאק טנַאסערעטניא ןַא

 PIT רעװָאכעלָאב םעד ָאטעג רעירטס םענופ ןריפוצסיורַא PUN יוו געוו ַא

 ,ךעלגעממוא IND ןזיוועגסיורַא סע ךיז טָאה רעדייל רעבָא ,ווַאלרעפ המלש 'ר

 וצ ןליוו ןקרַאטש ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ךַאבנטאר שרעה

 PR ןגעקַאד .לכיימש ןביל ַא ,טרָאװ טוג ַא טַאהעג ןדעי IND ONT ,ןפלעה

 ONT OT ןגעק סעיצקַא-ףָארטש עשינַאזיטרַאּפ תעב ,אנוש ןטימ ןטכַאלש יד

TANTרע טָאה ,ןדיי טעדרַאמעג  VWIטסּוװעג  DW PP NPתונמחר . 

 -טייצ TANT ןדיי ענעבילבעגנבעל עכעלטע ןעוו ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ

PT pronטצעזַאב  PNלדיימ ךעלטסירק ַא ןעמוקעגוצ ייז וצ זיא ,ענילָאד , 

 TR WEI תוריסמ סיורג ןזיוועגסיורַא ןטייצ ערעווש יד PR ONT סָאװ

 רָאט ןעמ TN ,טסווועג ןבָאה ?TT עטעװעטַארעגּפָא יד .ןדיי ךיז ייב ןטלַאהַאב

 המקנ PR PR ןטלָאװ רעדרעמ ּווו ,ענילָאד PR POR ןזָאלרעביא טשינ יז

 סעקשרעה ןזיװעגסױרַא רעדיוו PT טָאה NT .טעגרהרעד יז PR ןעמונעג

 -ירעווש עלַא ףיוא טקוקעג טשינ .ץרַאה סיורג ןוא רעטקַארַאכ רעלעדייא

 .געווירעדנַאװ ןקידרעטייוו POT ףיוא PT טימ ןעמונעגטימ יז רע ONT ןטייק

 רעטסיולק א ןיא זַא ,טסּוװרעד ךיז רע טָאה גרעבמעל ןיא קידנעייז
 עבַאגפיוא יד PT ףיוא ןעמונעג ONT רע PR WP שידיי NX ןטלַאהַאב זיא

 רעגַאל-.ּפ .ד רענילרעב ןיא .טנעה עשייוג יד ןופ סע ןעװעטַארוצסױרַא

 PT .הרות רפס א ןוא WP שידיי טעװעטַארעגּפָא IN טימ ןעמוקעג רע זיא

 ןבָאה ייז ןוא ןעוועג רייגמ ךיז ןילרעב ןיא טָאה ינַאמ יורפ עשידיי-טשינ

 ייז ןבָאה דניק ןטעװעטַארעגּפָא םעד ץוח .ןידכו תדכ טַאהעג הנותח

 -קילג ןוא ןדירפוצ ןבעל ,בוטש עשידיי ַא ןריפ ייז .דוד ןוז םענעטָארעג ַא

 .םירשעו האמ דע ,סערייא סָאנעוב PR ךעל
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 רהז-רה הדוהי

 ייברהו רמוכה

 תחפשמ תחא הליל תנילל ונילא ורס ד"כשת ביבאב ץראב םרייס

 םתיא ונבשי .בה"ראב תעכ םייחה ,רנציו-ןמרמה-דדלסקא הדוהי

 םהיתורוקל םיכורד ונבשקהו רקובה לש תומדקומה תועשה דע

 .היכצב םימיאה ימיב

 רפיסש רופיס ןאכ איבהל הצור יננה ונל רפיסש םירופיסה רתי ןיב

 .םימיאה ימיב ,8 ןב דלי ,ודיחי ונבל הרקש המ דרלסקא רמ ונל

 םרוגמ םוקמ תא ופילחהש ירחאו םיצאנה י"ע היכ'צ שובכ ירחא

 השענ םוקמה יכ םתוארבו ,םתוא וריכי אל םינכשהש ידכב םימעפ המכ

 םתוא ושפתי םימיה דחאב יכ וששח השק רתויו רצ רתוי ומויב םוי ידמ

 ראשי תוחפה לכל יכ םהיניב םירוהה וטילחה ,םידוהיה ראשכ היהי םפוסו

 .תומהמ לצניהל הכזי אוה ילוא .םדיחי םנב םייחב

 וביבסמ השענה תא בטיה עדי ,8 ןב דלי ,םינשב ךר ותויה תורמל

 םהילע תואב תופידרהו תורצה המל עדי ,םשאר לעמ תפחרמה הנכסה תאו

 אלש תורמל ,ובכשמ לע טקשב ותולעב ןכלו םידוהי םתויה ללגב קרו ךא

 ולמיס ןהו ,םירוהה והודמילש תורופסה םילימה םא יכ,המואמ תודהימ עדי

 תאש ,"לארשי עמש" לש תורופסה םילימה ןה הלא .ותודהי לכ תא

 .ושפנ תא תתל אוה ןכומ ןרובע יכ עדי קדה ושוחב קר ,ןיבה אל ןשוריפ

 ראשי םדיחי םנב יכ חיטבהל הרוצ הזיאבו ךיא םירוהה וצעיתה

 םנב תא רוסמל םייוגבש בוטל ןומיא תתל ןיא יכ ואצמו ובשח ,םייחב

 הקוצמ וא ןחבמ תעשב ,וכנחלו ולדגלו וריתסיש תנמ לע םייוגה דחאל

 אפיא היהי חוטבה םוקמה ןכל .ץורח היהי דליה לרוגו הזב דומעי אל

 ? ןפוא הזיאבו הרוצ הזיאב ?םשל ותוא םיסינכמ pr לבא .היסנכב

 דרלסקא תרבגהש ,הבורקה היסנכה לש רמוכל תשגל םתבשחמב הלע הנהו

 לצא תתרשמ התויהב יכ ,היפב רופסו הביבסהמ תוייוגה תחאכ שבלתת

 םימיה תחאב הנהו דליה תא הכניחו הלדיג ,תיכ'צ תיליצא החפשמ

 סנרפתהל הקוקז איהו תויה .עודי יתלב םוקמל םיצאנה י"ע םירוהה וחקלנ

 םג איהו ותוסח תחת דליה תא לבקיש רמוכהמ התשקב ןכל ,הידי השעממ

 .המע םישועש דסחה לע היסנכה רובע הפסכמ םורתל הנכומ

 ?Pin והופריצו .AW יחרפ ידגב והושבלה ,התשקבל הנענ רמוכה

 היסנכל םעפ ידימ האב דרלסקא תרבגה .היסנכבש םידליה תלהקמ

 התאר .היניע למחמו הנטב ירפ לע טבמ ףוטחל הנוכבו ללפתהל לוכיבכ

 pra תרוטק ילכ oy וידגבל לעמ הנבל תנותכ שובל אוהשכ ותוא

 .רמוכל הכרבל ןיי סוכ שיגמו

260 



 הליפתה עצמאב קמחתהל ךיא הנאות וא המרע הזיאב דליה עדי דימת
 הכושח הניפב pan ול התכיחש אמאה oy הלק החיש ףוטחל ידכב
 ןיב טלבתהל ךיא עדי ןובנ דלי ותויהב .רעשה י"ע וא םינפב היסנכב
 ללגב .תכ'צה הפשב ויתועידיב דוחיבו ונורשכב היסנכב םידליה רתי
 רשפיא הז .רואל אציש היסנכה ןולע ךרוע לש ונימי די השענ ונורשכ
 ץוח חילש השענ ןותעב וקוסיע י"עו ויתועונתב ישפח רתוי תויהל ול
 םוי לכ טעמכ ול רשפאתה הז י"עו המודכו סיפדמל תשגל וא ריינ לבקל
 .אמאה םע ירובצה ןגב שארמ העובק העשב שגפהל

 תפש תא דומלל ליחתה ,ב"הראל וירוה םע דליה אצי המחלמה ירחא

 bon השע ,הטיסרבינואבו ןוכיתב כ"חא ,ידוסי ס"יבב רקבל ,הנידמה

 דחאבש דע ,הלעמ הלעמ הלכשהה תוגירדמב הלעו ןייטצה וידומילב

 תוקיתוה תואטסרבינואה דחאב ועוצקמב תוצרהל דובכ ירחא ארקנ םימיה

 ,הרוהטה תייוגה הביבסב דומלג היה ,ויהוא תנידמב ב"הראב תועודיהו

 ,םירשק רושקל לכוי ותיאש דחא ידוהי דימלת אצמנ ילוא טטיחו שפיח

 אצוממ אוהש קיתו רוספורפ ול הלגתה הרקמ ךרד הנהו ,שאונ רמאש טעמכ

 םידימלת המכ דוע ןאכ םיאצמנ ויתועידי יפל יכ ול רסמ הלהו ידוהי

 ןפואב םנימזה ,םהיתומש תא אצמ והשכיא םתודהי םיריתסמש םיידוהי

 ודגנתי אל םאב םתוא לאש חותפ בלבו תיתודידי החישבו ורדחל יטרפ

 רבכ םאו .תישפח הרוצב חחושלו וידחי םימיה דחאב םעפ ידמ שגפיהל

 הליג םידימלתה דחא ?תבש לילב טושפ אל המל םימיה דחאב שגפהל

 וילא ונפשכ .ידוהי אצוממ אוהש דימא חרזא ריעב ןאכ ול עודי יכ דימ

 דחיב עובשב םעפ שגפהל םיצור םיידוהי םידימלת המכ יכ ול ורפיסו

 ונילקרט תא םהל עיצה ,ותרזע תא עיצה דימו תאז עומשל דואמ חמש

 הנטקה הצובקה לש םייחה חורה היה 'גרו'ג .השיגפ םוקמל ראופמה

 תורדתסה ,'ללה תיב" לש תיצראה תורדתסה םע דימ רשקתה .תאזה

 להנל ךיאו ןגראל ךיא שורדה רמוח ול וריבעה םהו ,םיידוהי םיטנדוטס

 oon“ תיב" לש תורידס תולועפ

 חראמה תשא .תבש לילב ידוהיה לש ןילקרטב ופסאתה הנושארל

 ןוצר יאב תאז התשע םדוקמ .תבש תורנ תקלדהב הנושארב הדבכתה

 תורג תקלדה לש סקטל רבכ ולגרתהשכ תותבש המכ רובעכו דחפבו

 תחא תויטנדוטטסה ןיב רות יפל רבדה רבע ,"ללה" ןודעומב תבש

 לכו הלודג תוכזלו לודג דובכל ךפהנ תבש תורנ תקלדה רבדו הינשל

 .הרותל תונלבס יאב התכיח תחא

 לע תותבשב תוצרהל רמוח ינימ לכ יצראה ןוגראמ לביק 'גרוג

 רתוי ושענ םייחה ,םיחוכוו וחתפתה ,םייתד וא םיידוהי םייפיצפס םינינע

 ליחתה ידוהי בל דוע ,רתסנ ידוהי דימלת דוע ףסוותה םעפ ידמ .םיניינעמ

 ,הסוכמו ןומט היהש ידוהיה ביבשה תא קילדה תבשה תורנ רוא .םועפל

 היה .לדגו ךלה ,בחרתהו ךלה םצמוצמה גוחה .החורל חתפנ ידוהיה בלה
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 ידי לע השענ לכה ויליאמ ןבומכו דחוימ תופיסא םלוא רוכשל רבכ ךרוצ
 וישעמב ראפתמו האג אוה תעכו ותודהי תא ריתסה הלחתהמש ידוהי ותוא
 .ןינעה תחלצהל ובל לכב רסמתמו

 ידוהי אוה םג יכ הלגמו "ללה" תיבב דחא רוספורפ עיפומ דחא םוי
 רב"ה ליגל עיגה ונבו תויהו "ללה" תיבבש תופיה תולועפה לע עמשו

 הלודגה הגיגחה תא גוחל ול תושרהל םהמ שקבמו אוה הצור "הווצמ

 ןגראמה אוה יכ וילא עמשש גרוגל הנופו "ללה" תיבב םתא תאזה

 תאזה הגיגחה תא ןגראי אוה יכ "ללה" תיבב חורה ינינע לכל גאודהו

 ,םיאתמ רמוחו הכרדה (Sap זכרמה םע דימ רשקתה 'גרו'ג .ויניעב בוטכ

 ןיב בר דה היה .הבר החלצהב הרבע הגיגחהו םויה ינינעמ השרד ןיכה

 .הגיגחה רודסמו םואנהמ םידוהיה לכ

 ויבא ול רטפנ םוקמהמ םיידוהיה םיטנדוטסה דחאלש הרקמ הרק

 בוש .היולהה סקט תא רדסיש 'גרו'ג "יבר"ל רשי םינופ יעבט ןפואבו

 רבכ דמל הווצמ-רב םירדסמ PR !ידוהי םירבוק PR .הכובמב 'גרו'ג

 סקטה לבא ירצונ תורבק תיבב םנמא .תידוהי הרובק םירדסמ ךיא לבא

 ןמזב םירמוא המ יתוא לאשו יתא רשקתה דימ .ידוהי תויהל בייח

 הרובקה תא רדסל ךיא ול יתירוהש ןבומכ .סקטה לכ רבוע ךיאו הרובקה

 ןמזה ךרוכ ךותמ ךפהנ גרוג ינב הרירב ןיאב .םולשב רבע סקטהו

 שומש ירפס לבקמ ,ילגנאה םוגרתה ךותמ תוליפת רדסמ "יבר"ל םוקמהו

 ינב ךפהנ טאל טאלו .ךרוצה ןמזב הכובמב לופיל אל ידכב םיידוהי

 ואבנש יפכ "לנידראק, ילוא וא רמוכ תויהל ךירצ היהש םוקמב גרוג

 .ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל ודעלבש םוקמה ברל ,ול

 .רנצייו-ןמרמה-רדנסקלא רמ ונדידי לש ורופיס והז
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 ..היו

 TT טָאה סָאװ ,וואטַאינזַאר טָאטש א ןעוועג זיא סע TN ...יהיו

 PR הרות-ינב עריַא טימ AND רעטלצרָאװרַאפ-שידיי ריא oom טסיורגעג

 טנרעלעג ןוא ןסעזעג הלילו םמוי ןענעז ONT ,יד טימ ,ןויצ ןופ רעמיורט

 ןתולג VON ןופ ןייפ PT PX ןגָארטעג ןבָאה OND ,ןדיי עטושפ יד טימ ןוא
 עקידעכַאװ עלַא wom ,תורוחס PR ןטפעשעג ײלרעלַא PD שער םעד ןוא

 סע זַא טביולגעג ייז ןבָאה YON PR ,ןדיירפ עקידבוט-םוי TN תוגאד

 עצרַאװש יד ןעמוקעג זיא סע pa ,טלעוו רעד PR רדס א ןאראפ זיא

 ,טשיװעגּפָא PON ONT ןוא טכַאנ

 ןופ ןכייט יד ייב ןענייוו ,ןבילבעג ןענעז סָאװ ,ענלצנייא יד זיולב

 NT ןבָאה רימ סָאװ ,גנונעכייצרַאפ עדעי .ןברוח ןסיורג ןפיוא טלעוו רעד

 ענלצנייא ,םידיחי ןופ ,דיי רעװַאטַאינזָאר א ןופ .Th סעדעי ,טגנערבעג

 הבצמ רעד וצ לגיצ ייז ןענעז עלַא -- ,עצנאג תוחפשמ ןוא ןטלַאטשעג

 םעד PR גנונַאמרעד א ,םייה רעטלַא רעזדנוא ןיא ןבעל ןקילָאמַא ןכאנ

 TANT OND ,יד ךָאנ ייס סעדייז ןוא סעטַאט ערעזדנוא ןופ ןבעל םענייש

 ןוא םידוקיר ןוא םינוגינ טימ ,הליפת ןוא הרות טימ ןטלַאּפשעג ןעלמיה

 -עגסיוא ןעגנוזעלרָאפ PN סעיצקעל ,ןעגנָאזעג טימ ןבַאה OND OT ןיא ייס

 יד PR גנונַאמרעד א PIN זיא סע .טייקשידיי ענרעדַאמ א טעוועדַאה

 .טכַאמעגכרוד ןבָאה ןדיי VOX יד סָאװ ןליורג

 א"לרת הרכזאב
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ONוָאטַאינזָאר שידיי , PORTעטסטייוו יד זיב רעדניק ערעזדנוא  

 ןוא רעצרעה ערעזדנוא PR ןטכיולעג טסַאה וד yw יוו ןסיוו ,תורוד

 -קרַאמ םעד ,וָאטַאינזַאר ,דרע עמערָא ןייד טַאהעג ביל ןבָאה רימ .ןורכז

 ,םישרדמ-יתב ,םירדח יד ןוא רעלדנעה wn טלמוטעג טָאה OND ,ץאלפ

ONTטלַארטשעג ןבַאה  wnהשודק . mbaןבילבעגנבעל ןענעז עטלייצעג  

 א"לרת הרכזאב

 זיולב טשינ ךיז טימ ייז ןגָארט םוטעמוא ןוא טלעוו ןקע ענעדישראפ ןיא

 םעד PIN IND ,ןברוח ןקידארומ םעד ךָאנ ייוו PR רעיורט ןצרַאווש םעד

 תילע יד ןעמענַאב ןלָאז רעדניק-סדניק PR רעדניק ערעייז זַא ,רעגַאב

 PWN סָאװ Ayo IN עטושפ יד ןענעייל ןלָאז ,סעדייז ערעייז ןופ המשנ

 ,םוקמוא ןעמַאזיורג ןגעוו ןוא ןבעל םענעי ןגעוו IDO ןקיזָאד ןיא טלייצרעד

 ןוא ןרערט ןגיל תויתוא יד PR לפיוו ןענַא ןוא Poo pow RP ןלָאז ייז

 .ןייוועג לפיוו

 ,תורכזא ערעזדנוא ןקיבייארַאפ אד ןעגנערב רימ orn ,רעדליב יד

 DD ןוא ווַאטַאינזַאר ןברוח ןופ גַאטרַאי םעניא ןעגנולמאזרַאפ ערעזדנוא

 ,הביבס ריא

 ןטימ דחיתמ ךיז ןענעז ןוא ףיונוצ ךיז רימ ןעמוק רָאי סעדעי

 ערעזדנוא עלַא ךיז ראפ ןאד ןעעז רימ .םישודק ערעזדנוא ןופ קנעדנַא

 יד עכלעוו ראפ ,ןליפעג םורַא TIN ןעמענ סע PN ערעייט TN עטנעָאנ

 ןרעבקע סע .ןעמַאנ ןייק טשינ טציא זיב ךַאנ טָאה ךארפש עכעלשטנעמ

 ןפיירגַאב UWI טנייה זיב ךָאנ ןענעק pn עכלעוו ,ןעקנַאדעג

 ןוא ןעגנולמַאזפיונוצ ערעזדנוא ןופ טייקסיורג יד רימ ןליפרעד ךָאד
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 1971 הרכזאב ב"הראב בוטאינזור ישנא

 1971 הרכזא רעד ףיוא עקירעמַא PR טיילסדנַאל רעווָאטַאינזַאר

 ןועמש PIR עווילָא ,קַאזיר RNY יורפ ןוא יאול :(סקניל) עקידנציז ייר עט1

 .רעפיול ַאמילב ,טכַאמנגייא אמילב ,ראלקנרעטש ַאדנַא ,טנַאמַאיד ַארַאלק ,ןַאמרעביל

 סקַאמ ,רעפעט רתסא ,יורפ TIN PRP ןמלק ,גרעבזניג לווייפ ןוא ַאזָאר : ייר עט2

 NNT ,דָארלסקא ימאפ קַאװטול השמ ,ןַאמסדנַאל הנח ,רעסַאװמורטש יורפ ןוא

 ,רעגנוא

 ,רעּפעט ַאלעדַא ?JIN NV ,קַאװטול רתסא PX היעשי ,ןאמסדנאל לדנעמ : ייר עטיג

 .דָארלסקַא הדוהי ,םיובנשריק לעומַאס ,סינע קענומ ןוא ַאלַאס ,רעמַאהניילק ַאינורב

 א

 א

 א"לרת הרכזאב
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 זיא OND ,טָאבעג ןטלָארַא םעד ןגיוא יד רַאפ קידנעטש JANA רימ

 :טולב PR רעייפ ןופ תויתוא טימ טצירקעגסיוא TIN IND ןבילבעג

 ! ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ,חכשת לאו רוכז

 : ןרעטסילפ וצ ףיוא טשינ ןרעה ןפיל ערעזדנוא

 ןוא ווַאשטירַאווס ,אקסניהערעפ ,וָאטַאינזָאר שידיי ,שדקתיו לדגתי

 .ווּוינשֶארב

ONT ןלעטשפיונוצ סאד טקידנערַאפ ,וָאטַאינזָאר רפס רודיס bon 

ONT ןרַאוועג ןבירשעג זיא, OND ץלַא, ONT זַא ןסייוו רימ רעבַא ,ךוב 

 ןופ גנַאגרעטנוא םעד ייס ןוא ןבעל סָאד ייס טפעשעגסיוא טשינ טייוו

 רימ ןוא ןבעגוצרעביא ץלא דנַאטשמיא טשינ זיא ןעמ .הליהק רעזדנוא

 ןענעז  PNןעמענוצניירָא ןעוועג דנאטשמיא טשינ  TID PRסָאװ ,ץלַא

 .טנכייצרַאפ ןבָאה טיילסדנַאל ערעזדנוא

  L.Risack, B.Tepper,ת12.16006 

 ןרַאפ לומיטס א ןייז סע טעוו ןעניישרעד טעוו ךוב ONT ןעוו IN ,ןפַאה רימ

 ןפערטפיונוצ ןקידרעטייוו PX טיילסדנַאל ערעזדנוא ןדניבפיונוצ ןקידרעטייוו

 (ONT ,טעברַא רעסיורג רעד PD טרעוו יד ןצאשּפָא ןקידנרעיוד ןרַאפ ךיז

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עלַא ייברעד ןעקנַאד רימ .ןרָאװעג ןוטעגפַא זיא

 ןעמוקסיורַא לָאז רפס ONT זַא ,תלוכי רעייז PN ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא ןוטעג

 רעקידריוו א יוו ןעניד לָאז סע ידכ ,ןטסלופ םוצ יוו PN ןטסנעש םוצ יוו

 .הליהק רעשידיי רענעטינשרַאפ רעזדנוא IND טנעמונַאמ

 רעלדירפ הירכז
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 -ב הגוס התיה אל וייח ךרד שפנ ינויצ

 היה הכרוא לכל םלוא ,םינשוש

 ,םייח תיכילהב תוטשפ לש וק יוטנ

PNY?ו ,םדא לכל ,םדאל וסחיב תויבבל לגיפש - 
 לבס עדויש ימ לש תימינפה ותוהמ

 לע רובגל ונימיל ודמע הלאו ,והמ

 היה בצמ לכב .םייחה ילותפנ לכ

 -מ ןרק רשא ,ךויח וינפ לע ךופש

 היה יכ Any השיגפ ny לכב ונמ

 -ופ ,םייפכייקנ ,ךרד-םימת שיאה

 ךלה רשא לכ לא .בבל-רבו קדצ לע

 ומצע םע רשי היה לעפ רשא לכבו

 -שפ .יברקב הנכשש הנומאה םעו

 היתודוסימ הישרש תא הקני ותוט

 הרייעה לש םיקומעה םיינחורה

 ; בוטאינזור ריעב ,הלוגב תידוהיה

 החפשמ לש תולצאנה היתונוכתמ

 םתונטקמ רבכ רשא םידלי-תבר

 תומוקמבו תוצראב וצופנו ורזפתה

 .םשפנל הייחמ אוצמל ידכ םינוש

 -טקש לעב ,הזעה ךורב ,ץרמ אלמ

 ותומד יוק ויה הלא -- רידנ ישפנ

 אל עדיל ונואמצ .ערו דידיל ול היהנ וייח ךרדב שגפנש ימ לכו ,ויפואו

 ונתנ םישנא .ינויגהה וטופיש רשוכב ,הברה ותונלבוסב טלבתהו לובג עדי

 .וילע וכמסו וב םנומא

 ויתופיאש לכ תילכתו וישעמ תישאר ויה החפשמה ץולחכ הצרא הלעשכ

 םאיבהלו ann םימיה לש םיאנתב ,ןתינש לככ ותחפשמ-ינב תא תולעהל

 תולגתסהה ירורמ תאש וז היינעו הלד ץרא לא ,םיחטבמ ףוח ילא ,הצרא

 .םינש ןתואב הפי ריכה הילא

 םדא חוכבש המש ומצעל רמול לוכיש דע טקש אלו שיאה חנ אלו

 ןברקה תא הלעה הז mam לע .הזל רבעמ ףאו ,השע אוה -- תושעל

 לכ יכ החפשמ םיקה אלו םיישיאה וייח תא ,בירקהל םדא לוכיש רתויב

 .םירחאה ותחפשמ ינבל היה שדוק ולמע

 םייחל לדבית ,הדירפ םע ותחפשמ ןק תא ול הנב רתוי רחואמ קר

 םעו םיבורק םע החפשמ"יסחי חופיטב תאש רתיב ךישמה זאמו .םיכורא

 םיחא ,םירבח ,םירכמ םע םיבחרנ םירשק תרישק םע דבב דב םיקוחר

 .ןמאנ ערו דידי וב ואצמש ,הרצלו החמשל ,הדובעל

 .א"לשת באב ד"י apa םדנ ובל
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 םיובנזור לאוי ןב בייל-לאומש

 ןיידה לש ויחופיט-ןבו ,וירוהל דיחי ןב היה .תבכרומו תנינעמ תוישיא

 ותיבב תבשל היה woe גונעת ,סומינבו תחנב ורוביד .ןרוק שרה-הדוהי 'ר

 אתלימו ,ל"זח ירבדב תלבותמ התיה דימת רשא ,ותחיש תא עומשלו

 היה תועד ינינעב ורבדב םגו ,הל היה דחוימ ןח ,רפיס אוהש אתוחידבד

 םלוא ,שרדמה תיב יללפתממ ויה ויבאו אוה .טהל ילב ,תחנבו לוקש ,ןותמ

 ותוא ושעש םה ותועינצו ותורש .הליפתל םג וב ראשנ זיולקב ודמלב

 .םלוכ לע לבוקמ

 ויעוגעג םלוא ,הינמרגל ותוא האיצוה ותשא תחפשמש הפוקת התיה

 "ותוואת ל רסמתהו בוטאינזורל רזחו החונמ ול ונתנ אל הישנאלו הרייעל

 התיח -- ותרות .הרותב קסעו זיולקב בשי בושו דומלתה םיב תוחשל

 .ותונמוא

 חמש היה דימת ,בולעה ילכלכה ובצמ תורמל .הצרא הלע 1934 תנשב

 היונפ העש לכו תושק תודובע ינימ לכ השע ,ויגהנממ הניש אל ,וקלחב

 .הרותה דומיל שידקה

 עונלוקה תא ונב גרבספ יבצ א"לביו ל"ז ץיברוה לארשי וסיג רשאכ

 ותונכ ,ורשויב ןייטצה (WAN wad יאפוקכ םלצא לבקתנ אוה ,הוקת-חתפב

 .ץרא-ךרדו דובכ וב וגהנו תיללכ הכרעהל הכז ,ותועינצו

 .הנורחאה וכרדב ותוא וויל םיפלא הוקת-חתפב ב"לשת תנשב רטפנשכ

 םואבסונ םהרבא 'ו ןב לאקזחי 'ר

 'רלו ןרטש בקעי יבצל דכנ ,בוטאינזור י"ע ,קסיזינק רפכב דלוג

 לצא ארמג דמל ,ןרטש ןועמש ףסוי 'ר לש ותוחא ןב היה .ןרטש יכדרמ

 .בל קחצי רזייל לצא דבע 16 ליגב .קינרב קחצי 'ר

 םש ,הניול עסנו תיבה תא בזע הנושארה תימלועה המחלמה ינפל

 דקש םיברעב .םיקנבה דחאב דבע כ"חאו תונובשחה תלהנהב םלתשה

 .הרות-ידומיל לע

 תישרש תידוהי תוברת גופס ,ומעלו ותרותל ןמאנ דידי היה

 .תיתרוסמו

 רודמ וניריע ידוהי לע הצרה וניריע ישודקל תורכזאה תחאב

 .םהבש םיבושחה לעו םהבש םילודגה לע ,םדוקה
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 ישודקל ןורכזה רפס לע רבידו הפסאה תא להינ תרחא הרכזאב

 תא ךפש רעצבו באכב .רפסה תביתכב קלח תחקל חיטבה ףאו וניריע

 הכזש הברה ותחמש תא עיבהו יצאנה ררוצה ונל ללועש המ לע רמה ובל

 םיררוצה םא עובקל "םשו די,מ שקיב .וידחי הרבוחש םילשורי תא תוארל

 .ןידל ודמעוה רלימו רגירק

 אלש לע בר רעצ רעטצה .הז ןורכז רפס תאצוהל דעו רבח היה

 .ויתונורכז תא תולעהל ותלחמ תאפמ ןתינ

 .תעדבו הרותב ןנוחמו תמא שיא ,לוגד שיא ,תע םרטב ומלועל ךלה

 !ךורב ורכז יהי
 ןרטש יכדרמ

 סלג דוד י'ר

 לבקתנ .(1940 ש"ת תנשב םילשוריב תמ 1875 תנשב שולק ריעב דלונ)
 לעב ומכ ,תולעמ הברהב ןנוחמ ותויה .1903 תנשב בוטאינזור ק"קב ב"ושכ
 ,תופי םינפ רבסו םיענ לוק לעב ,םיארונ םימיל הליפת לעב ,קיתו ארוק

 .הריעב ותטילק לע ולקהו רובצה ביבחל והושע

 תמועל ,בוטאינזורב ןטק טועימ םנמא ויהש ,ןיטרטס ידיסח להק םג

 ואצמ ,ןיטרטס תלשושל םתונמאנב םיפיקת ךא ,(בו'צידיז) הנילוד ידיסח

 לע תונמיהל הכז ךכו ,הרבחב ותטילק לע דאמ ולקהו םמולש שיא וב

 גוחב ,"םייחה-רוא,ב רועישה דיגמ ,"ס"ש "הרבח,ה לש םינדמלה ישאר

 רשא ,וינב ירבחמ ,םיריעצ םירוחב רפסמ לש םברו .תבש תולילב ,םיכרבא

 .תירחש תליפת ינפל רקב לכב דומלתה ידומיל לע ודקש

 ויהו תונבו םינב ול ודלונ ,ותחפשמ תא לידגה םינש רפסמ ךשמב

 םהב סנכנש תובוחה לועו ותיב יכרצ .רפסמב 10 ,םידלי תכורב החפשמל
 התביזעל הביס התיה וזו תילכלכ הקוצמל וז החפשמ ואיבה ותיב תינב םע

 החפשמה ינב לכ תילעל דע 1912 תנשב הינמרגל התריגהו בוטאינזור תא

 .1931/33 תנשב לארשי ץראל

 התשמב ,יבמופ בורב הנש ידמ ס"שה םויס ךורעל תגהונ התיה וז הרבח

 ויה ברע ותואב .הריעבש םינדמלה ברקב בושח ערואמ הז היה .החמשו
 .השדחה הנשה תארקל הירבח ןיב תותכסמה דומיל תא שדחמ םיקלחמ םג

 .הנש ידמ ךכו
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 ונלכיש רשא םינבה

 קיפסה -- ונרוביצ ןטק םג םא

 ונתאמ לוזגל תוומה ךאלמ רבכ

 -ה םיכרדב ונינב יבוטמ םידחא

 .תונואתבו המחלמב :ול תודחוימ

 רלזיוה והילא

 .וירוהל דיחי .ךורבו האל ןב

 ,הינמרגב 1920 ינויב 5-ב דלונ

 -יפ תחת דסומב ךנחתה ותודלימ

 -לת היהו דלישטור ר"ד לש וחוק

 -ה םלועה תמחלמ ךא ,בוט דימ

 ותויהב .וידומיל תא הקיספה הינש

 דסומל םיצאנ וצרפ הנומש ןב

 .וירבח תאו ותוא ותפכו דמל ובש

 וירוה םע ץראל עיגה הנש התואב

 םש דמל .הוקת-חתפב ובשיתהש

 שכר הרהמב .א"קיפ רפס תיבב

 ןייטצהו תירבעה הפשה תא ול

 .יאטרופסכ םג ןייטצה .םידומילב

 ,ךסומב דבע וידומיל םויס ירחא

 14 ליגמ .תואנוכמל ךשמנ יכ

 תנגהב ףתתשה ."הגנה,ב רבח

 ידיילע ףקתוהש םייפש ץוביק

 ,םיטירבה

 סייגתה רורחשה תמחלמ ץורפב

 יצחו הרשע עבש ןב זא אוהו

 רמשמ,,ב ודיקפת אלימ .דבלב

 .םיפלצ סרוקל חלשנ םשמו "םעה

 הדיחיל רבעוהו הז סרוקב ןייטצה

 חילצה .ףלצכ הב שמשל תמחול

 דיו םרזוע היהו וז תופלצב רתויב

 -ב ףתתשה .םידקפמה לש םנימי

 ןוקאק לעו הרוטנט לע תוברק

 .םחולכו ערכ וירבח לע בבחתנו
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 -בו ,קדצ-לדגמ שוביכב ףתתשה

 הקזח דגנ תפקתה ינפמ התנגה

 ,ותומ תא אצמ

ovaוהילא הפיח 12.7.1948  

 -ילצב ותקלחמ לש םינעלקמה לע

 -ל ןעשנ אוהשכ תוקיודמה ויתופ

 -צמ ויערו ובלב עגפ רודכ .עלס

 .עלסה לא ןעשנ ודועשכ תמ והוא

 -וע תחונמל אבוה םויה תרחמל

 .הוקת-חתפב תורבקה תיבב םימל

 רצינש יכדומ

 ותרמשמ לע לפנ הנחו ףסוי ןב

 ,1948 תנשב ,תויממוקה תמחלמב

 .ץראה םורדב

 רלדירפ ףסוי

 24-ב דלונ ,הנחו לארשי ןב

rb»הינמרג ,גרובמהב ,1922 , 

 -ה ביואה דגנ יטירבה אבצב םחל

 .אטלמ י"ע ימי ברקב לפנו יצאנ

 ופסנ ותיא דחיו םיב העבט ותינא

 .םיידוהי םילייח 8

 לאוי רלדירפ

 1928-ב דלונ .הקברו לארשי ןב

 לדג ,תיתד החפשמל ןב ,הינמרגב

 שולש דצל דיחי ןבכ תיבב
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 ל"צאה תרתחמל ףרטצה .תויחא
 ורמא וירוה .רתויב הב ליעפ היהו

 ,םיבורקל ,הקירמאל ותוא חולשל

 הדימתמה הנכסהמ ואיצוהל ידכ

 םינפבמו ץוחבמ וילע המייא רשא
 םאתהב וייחב גהנ אוהדא ,דחי םג

 לכל | ונסייוג ונא :ותבושתל

 קר ררחשמ הרושהמ | .םייחה

 היה תוערואמה שודיח םע ."תוומה

 -עה ריעל ודריש םינושארה ןיב

 הז היה .התנגה תא ונגריאו הקית

 תא ורציבו םירוחב לש ןטק ץמוק
 .תודמעה

 -בח ינש םע אצי 20.1.1948-ב

 תריסמ םשל "םילוח-רוקב,ל םיר

 םהב ועגפ ךרדב .ןופלטב העידי

 רטוש ידי-לע םיוולמ היפונכ-ישנא

 תא םיברעה דחאל רסמש יטירב

 .השולשה תא עצפ הלהו ,וקשנ

 העש יעבר תשולשכ ראשנ לאוי

 םיברעהו עוצפ אוהשכ םוקמב

 ירבח וצרפשכ .וב םיללעתמ

 .ססוג והואצמ ,םוקמל ל"צאה

 רוסמת :ויה םינורחאה וירבד

 הזש שיגרמ ינא ..וציבריש םהל

 ."יאדכ היה לבא ,יפוס

 רזעילא גרבנוטש

 (ילא) אפיל

 אפיל 'ר לש ודכנ .םירמו בקעי ןב

 'ר לש ודכנ ןכו בוטאינזורמ הננט

 שדוקב שמישש גרבנרטש ףסוי

 .ל"צז בוקטרוצמ ר"ומדאה תיבב



 ז"שת ירשתב א"י םויב דלונ

 רפסה-תיבב | דמל | ,(6.10.1946)

 -ומיל תא םייסש ירחאו "ו"ליב;

 דמל ,oie a רפסה"תיבב ויד

 ןוכיתה | רפסה-תיבב הדיקשב

 בלשל התיה ותפיאש .'א ינוריע

 -בחב דבעש ירחאו הדובעו הרות

 שידקה םיירהצה ינפל חוטיב תר

 יסויג ברע .םידומילל ויברע תא

 תשגל קיפסה 1965 ראורבפב

 דמעש ,תורגבה-תוניחבמ המכל

 ראשה תא ;הבורמ החלצהב ןהב

 ותורש ידכ ךות םילשהל רמא

 קסעש ,ינוגבר רענ היה .אבצב

 ,טמחשה קחשמ) םינוש םיביבחתב

 "ומיתחו תועבטמו םילוב ףוסיא

annןיינעתה ,(םשדישנא לש  

 ףתתשה ראשה ןיבו טרופסב

 םהבו םירפס ארקל בהא .תודעצב

 .ןורחאה ומוי דע עקש

 -שמ ינבל םירצמ אלל ותבהא

 םהל ותונמאנו ותוריסמ ,ותחפ

 םהמ דחאו דחא לכל ותגאדו

 םהילא ויבתכממ תופקתשמ

 .אבצב ותויהב

 ןכ ינפמו תלוזל רוזעל ןכומ היה
DANהיה  Syותועינצ .ויעדוי  

 והובביחש תולוגסה ןמ ויה ורשויו

 לכה לצ

 "דל היה לובי וסויג דעומ תא

 םייסי ונממ לודגה ויחאש דע תוח

 בריס אוהש אלא ,ותוריש תא

 דעומה עיגה רשאכו ,ןכ תושעל

 הדיחיל בצוה .ל"הצל סייגתה

 לודג דובכ, :רמא JD לעו תיברק

 ."תאזכ הדיחיב תרשל אוה

 -תיצחמ אלא תרשל קיפסה אל

 ה"כשת באב ג"י םויב יכ ,הנש

 -תחונמל אבוהו לפנ (11.8.1965)

 יאבצה ןימלעה תיבב םימלוע

 .ה"בצנת לואש-תירקב

 טוגניד לאכימ

 1918 naw .ראונאיל 7-ב דלונ

 לפנ ,רטוג היה ,הינמרג ,ןרובמהב
 היהשכ ,1939 ,ןסינ 'ז ותרמשמ לע

 .הפיחב ראודה סובוטוא תא הוולמ

 may ,טוגניד הרשו השמ וירוה
 .הפיחב ורטפנ רלדא

 : םיחיצנמה

 רלדא ץמינב :דודה

 תורו הבוט : תויחא
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 ונתאל וכלהש הלאל ןויצ

 קחצי רזעילא ןב
 וקסניהרֿפמ
 רלזיוה ךורב

 וקסניהרפב 1.91898-ב  דלונ

 תנשמ הינמרגב ררוגתה .ןילופבש

 ירבדו םיטיהר רחוס היהו 6

 התישאר 1938 תנשב .היצקפנוק

 הלע היינשה םלועה תמחלמ לש

 ץראב .וידלי ינשו ותשא םע הצרא

 תרטשמב רטונכ תרשל בדנתה
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 -ירבה טדנמה ןוטלש ןמזב לארשי

 דועו ונב םע דחי ףתתשה .יט

 ץובק לע הנגהב םירחא םיבר

 שופיח םיטירבה וכרע תע םייפש

 והנמ סנרפתה אוה .קשנ רחא

 תע ןוסאה ותוא דקפש דע הדעסמ

 רורחשה תמחלמב ודיחי ונב לפנ

 .קדצ לדגמ שובכב 1948 תנשב

 אלו דואמ דע ותוא אכיד ןוסאה
 לוהנב ךישמהל ותורשפאב היה

 הדובעל לבקתנ אוה .הדעסמה

 היה .הישעתהו רחסמה דרשמב

 תולוכשה תוחפשמה דעו רבח

 .ודסוה םוימ הוקת-חתפב

 רכז תא באכב אשנ הנש 0

 רייא 'ד תואמצעה םוי ברעבו ,ונב

 הבצמה דיל הרכזאה תעב 8

 וכרדב הצרא לפנ קדצ לדגמב

 רחאל דימ .םילפונל רז חינהל

 קיפסה אל התיבה ועיגהב הרכזאה

 .ותמשנ תא men רבד רמאל

 .בל תפקתה וז התיה

 .ךורב ורכז יהי



 תורנ

 ן|ןו|רכזוזל
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 דלפניו

 הגייפ NW .באז דלפניז : Wy עצוב
 ןיטשדנמיד| דלפני)

476 



 ם לוע רכז ל

 בו'צירבס רפנמ דלפניו תחפשמל

 הגייפו יולה לארשי ןב דוד-םוקילא 'ר יבא
 הנחו רנילרק ףלַאוו-באז תב היסוס ימא
 םתבו ןייטשנכייא דוד הלעבו רתסא ,הנח תויחאה
 םתבו דוד םנבו ןייטשלדע סקמ הלעבו הילזור-הנשוש תוחאה
 ףסוי חאהו הילמע תוחאה

 דלפניו הדיירפ ותשאו אפיל דודה
 ןמרה םנבו הלעבו רתסא ,לרוב הלעבו היסימ : םהידליו

 ןומלס הלעבו דלפניו תיבמ רעיירפ הרובד הדודה
 ןמרהו סוילוי :םהינבו

 בוטאינ'זירמ לקיציא 'ר תחפשממ הכלמ ותשאו באז-ףלַאוו דודה
 ןילסו בקעי :םהינבו

 רכרא תיבמ רתסא ותשאו קחצי-ויציא דודה
 הלפ ,ולימ ,היסול ,ףסוי : םהידליו

 דלפניו השמ-סזומ דודהו

 דלפניו באז-םלהליו ; חיצנמה
 לארשי -- הרדח

 ם לוע ר כ ז ל

 ןמשיפ תחפשמל

 הדוגיומ
 לחרו שרה 'רב לדוג יבא

 הנחו םולש תב האל ימא

 האלו לדוג ןב קיזיא יחא

 האלו לדוג תב לטיג יתוחא

 האלו לדוג ןב לרב  יחא

oneהאלו לדוג ןב היעשי  

 : החיצנמה

 האלו לדוג תב הנח
 ןמשיפ האל דלפניו תעכ ןמשיפ תיבמ
 באז לש תנתוח לארשי -- הרדח
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 ה צנ ת ב צ מ

 גרבנזור לאומש יבא

 םהידלי 4-ו רנסק הניב יתוחא

 םהידלי 4-ו ותשא ,לאירזע יחא

 םהידליו ותשא ,ןמרסו לאירזע דוד ןב

 ותחפשמ לכו טדימשדלוג והיעמש

 ותחפשמו ןמסרטש יצנא

 הידלי 5 רטלווכוב ליספ

 ותחפשמו דנמאיד רודגיבא

 ותחפשמו רסוומורטש םהרבא

 החפשמו רנסק יצנייש

 ותחפשמו גרבנזור לאירזע

 גרבנזור man לכאפ הליב ; החיצנמה
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 גרבנזור תיבמ לעבאפ הליב

 4 החיצנמ ה
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 ןמרפו לאירזע טנמאיד לאירזע תב ינה



 וניריקי תא הרמ םיכבמ ונחנא

 יתרומ ימא רכול

 היה רלדא 'בגה
 לטיג רלדא :יתוחא

 ןייטשלדא החליב :יתוחא

 רגנל הזור :יתוחא

 ןמפרטש הנח :יתוחא

 הדירפ ותשאו רלדא לאומש | :יהא

songרלדא אבא"באז  

sonyותחפשמו רלדא דוד  
 רגנל ואיל .יסיג

 רגנל ינוט
 השמ ןמפרטש  ;יסיג

 רלדא היח

280 



 ףלדא אבא באז

 ףסוי ןמסרטש :וידלי
 הרובד ןטפרטש
 גרבספ תיבל הדירפ רלדא

onלאומש  
 אכא"באז ןב בקעי ןמפרטש
 אבא"באז ןמסרטש
 וצנוב ןמסרטש
 האל ןמפרטש
 יכדרמ ןמפרטש
 הרש ןמסרטש
 לטיג"חיח ןמסרטש
 לאירתכ ןמפרטש
 לריצ הרש ןמסרטש
 עשוחי ןמפרטש
 יכדרמ ןמפרטש
 המולב ןמפרטש
 יול ןמסרטש
 בקעי ןב יכדרמ ןמסרטש
 בקעי ןב חירא ןמפרטש
 בקעי ןב SST ןמסרטש

 המולב ןייטשלימ
 השמ ןייטשלימ
 לדנמ הלעבו הרש ץיבורוה

pstיצנוב  
 לאלצב ןיבור
 לידנמ ביוטלקרוט
 לשיפ רלדירפ
 הרש רלדירפ
 ננבו חזורו פקמ ןייטשלדא
 ןתנ הלעבו חאל םייהנמ

 ירנה םנבו
 ןועמש רלדא
 יפצ סרמ
 הטיא ותשאו יפדרמ קרמ

ws ןמרגנוי 
 השמ ןמרגנוי
 יבצ ןמרננוי
 ףסוי רנסק
 ןויצ"ןב רנפק
 לאנתנ רנסק
 ביילילארשי ןמטרא

 Yow ותשאו

 החפשמה יבורק תא חיצנמה

 : םירידיו

 םייתירק ,ןימינב רלדא
 ירמז (הקטא) רתסא
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 םלושמ .wv רעטכורפ בקעי

noxלעקנערפ ריאמ ריב יטנעי  | 

 לעקנערפ ריאמ ריב יצא התוחא

 םהידלי םע

spying(ב"הרא) רטפורפ השמ  
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 ונתאמ שומי אל סרכז

 אנילוד וטיגב החצרנש .בוטאינזורמ UIP לאומש 'ר תחפשמ

 von לולא ron ש"מי םיצאנה י"ע

 :םהיאצאצו עדיירפ ותשאו לאומש 'ר החפשמה יבא

 ןועמש-ףסוי 'רל האושנ עיצממ
 ןרטש

 הדייז הלעבו הכרב :םהידליו

 םהידלי 57

 האל ותשאו לאקזחי
 םהידלי 273

 לטיג ותשאו דוד

 םהידלי 275

 קחצי הלעבו עישו'ס

 םהידלי ליו רעיוב

 ןרטש ןועמש ףסוי הנינפ ותשאו יכדרמ

 םהידלי 271

 הדוהי הלעבו לזייר

 בקעיו רתסא

 לגיפש ןימינב 'רל האושנ הקבר-הרש

 םהידלי 5-ו לחר ותשאו יכדרמ : םהידליו

 םהידלי 2 לידנייש ותשאו המלש

 רזעילא ,היצלב םהידליו בייל-לאומש הלעבו הוח
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 ןירפלה ןמלק 'רל האושנ האל-הגייפ

 םהידלי 27ו הלעבו ילאטיג : םידליו
 םהידלי 27 רזייוו
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 הלעבו הוח
 קחצי ,בקעי םהידליו
 טריו לארשי
 םהידלי 579 הכלמ ותשאו

 ןירפלה ןמלק

 יבצ-םהרבא AS האושנ הליט
 גרעברעיוז
 סחנפו יסוי ,הנח :םהידליו
 לארשי 'רל האושנ הכלמ
 םהידלי 5-ו טילבנרוק
 סייוו שירב 'רל האושנ לקניפ
 בקעיו לזייר םהידליו

 ןוצ ב 'רל האושנ איצנור
 הנחו בקעי םהידליו דלפסרטש

 ת ב צ מ

 ה צנ

 ,לודגה רבשה לע הרמ הכבמה

 :שאמ לצומה דואה -- הדיחיה הדכנה

 גרעברעיוז החליטו יבצ"מהרבכא תב םירמ
 רהז"רה"גרעברעיוז הדוחי הלעבו
 לארשי -= ןויצ"תביח

 השעמ ישנאו םידיסח םלוכ

 םתיבו תע לכב הקדצ םישוע

 החפשמ .החוורל חותפ היה

 רצ י"ע וחצרנ .תפעוסמו הפינע

 .תונושמ תותימ ינימ לכב ררוצה



 ס לוע רוכזל

 בוטאינזורמ ר ג 7 1 תחפשמל

 JOSEF BERGER -- רגרב FOV 'ר יבא

 רגרב האל תרמ ימא

 התחפשמו ןמדיו-רגרב היצנורב יתוחא

 ותחפשמו רגרב לשימ יחא

 ותחפשמו רגרב רכששי יחא

 רגרב י'צרא

 רנרב האל 'בג

 רגרב-ןמדיו וצנורב

 : החיצנמה

 רגרב"ןיטשמורב היצניט
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 Mma ןימינב ,אנט אפיל לש הדכנה : ןימימ
 בלאווש הקטורו י'צמילב לש

 ןפשטכר י'צמילב

 ןפשטכר םקעיו הירכז ,יכדרמ : םיחיצנמה
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 וניריקי תא הרמ םיכבמ ונא

 וטיגב החצרנש .בוטאינזורמ רלדירפ שיבייל 'ר תחפשמ
 98.1942 -- ב"שת לולא ז"יב ש"מי םיצאנה ידי:לע אנילוד

 רדנסכלא ריב רלדירפ שיבייל 'ר וניבא

 רלג קחצי 'ר תב האל-ינה | ונמא
 רלדירפ םהרבא הלעב םע םירמ-הדירפ ונתוחא

 הלעב םע ה ר ש ונתוחא
 myn oy ל0 י ג ונתוחא

 ספסמ םהידליו לטיג ותשא ,רלג יכדרמ דוד

 ספסמ םהידליו רלג man הביוט ותשא OJP קחצי דוד
 לטיג ותשאו רלג םניב דוד

 ותחפשמו רלג דוד ונדוד ןב

 התחפשמו סנוי man גטיירפ יצסא ונדוד תב

 ספסמ רבוקטיב תוחפשמ םיבורקה לכו

 : םיחיצנמה

 רלדירפ לארשיו הירכז ,רדנס םיחאה

 האל-ינה ותשאו שיבייל ,א"לבת ינה mam הדירפ : ןימימ םיבשוי

 לטיגו הרש : תודמוע

289 



 םמד יסכת לא ,ץוא

 אנילוד וטיגב החצרנש ףרש לעקעי-בקעי 'ר תחפשמ
 .9.8.1942 ב"שת לולא ז"יב ש"מי םיצאנה ידי-לע

 רלדירפ רעדנעס 'ר תב ףרש הרש | ונמא
 ףרש לעקעי-בקעי וניבא
 דנאמאיד ןועמש הלעב םע הדירפ ונתוחא

 הדירפ

 : םיחיצנמה

 ףרשירלדירפ ךורב-שריהו | ,רעדנעס :םיחאה
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 םלוע רפכול

 נוטאיזומ רלדירפ לעטומדיכדרמ תחפשמ | רכזל
 .האושב ופסנש
 רלדירפ הרש ונמאו יכדרמ ונרומ וניבא
 היח התבו הנח ונתוחא
 היבצו הבוט ,לאומש ,ףסוי :הידליו הנח ונתסיג
 הרובד ,בקעי ,הפי : הקבר ונתוחא ידלי
 םהיתוחפשמ ינב לכו לארשיו השמ םידודה
 ןהידליו ןהילעב ,םירמ ,ישר ידוד-תונב
 םהיתוחפשמו יבצ ,השמ ,טדנב ידוד-ינב
 םהיתוחפשמו לשיפ SVX ידוד-ינב

 ! םע ימלועל ךורב םמש יהי

 לאומש ,הבוט הידלי py ,ײצוא לש ותשא ,ןמסייוו תיבמ רלדירפ הנח
 ףסויו היבצ

 רלדירפ אנינח ,סקמ ,םירמ : םיחיצנמה
 רלימ"רלדירפ רתסאו
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 םיחיצנמה

 ,םירמ
 רלימ"רלדירפ רתפאו

 רלדירפ אנינח ,םקמ
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 היח התבו הנח

 רלדירפ הרש ותשאו הנח ,יפררמ
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 וניריקי תא םיכבמ ונא



 םינשה לכ יח ,ירטסב דלונ רנדנול ןהכה ןרהא ריאמ 'ר
 בהלנ דיסח המכחבו הרותב לודג םכח דימלת היה בוטאינזורב
 ,הקיתעה ריעב ,םילשוריב בשיתהו הצרא הלע 1908 תנשב ןיטרטס
 ,היצילג "ללוכ, לש אישנ היהו
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 רנדנול ןהכה ןרהא ריאמ 'ר
 םילבוקמה ריע ,תפצב הבוט הבישב רטפנ
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VIDיריקיו יבוהא  

 לגיפש ליצג םיקילא ןב רזעילא יר

 ליצג תיבמ ימלז ותשאו

 שדוקה ץראב םתחונמ לידניש ותשאו לגיפש קחצי

 ליצג םיקילא תב הנח

 ליצג םיקילא ירב רזעילא

 ליצג םיקילא ירב יכדרמ

 ליצג םיקילא ירב םולש

 ותחפשמו רנדנול יבצ לארשי

 ותחפשמו רנדנול םהרבא

 ותחפשמו רנדנול לרעב-בד

 האושב םינמרגה םיררוצה י"ע ופסנש

 : םיחיצנמה

 לגיפש דודו עשוהי



 4 םיחיצנמה

6 

 ה קבר ותיערו רגניל 5 םייל ףםוי ר

 ףגנילק םדו ךורב
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 דע ןורכול

 לגיפש יכדרמ ידוד

 לגירק man לח ותשאו
 הרשו הפפ ,דוד ,ךורב :ויננו לגירק לדנה

 לחר ותשאו לגיפש ןימינב ןב יכדרמ

 : החיצנמה

 לגירק תיבמ ןמטפ הליצ

 המשנ רונ

 יבא רכזל

 טילבנרוק לאכימ-השמ

 םהידליו הכלמ ותשאו לארשי חאה

 םהידליו ותשא ,םהרבא חאה

 : החיצנמה

 טילכנרוק תיבמ ןמפוה הנח תוחאה
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 ם לוע וכול

 ןמצק קחצי הלעבו יצהיח הרלק יתוחא רכזל
 יבצ ,בקעי ,ינה : םהידליו

 גרבספ mean היצנרב ותשאו ןועמש  יחא רכזל
 לדנמ ,רתסא ,בקעי : םהידליו

 םהידלי ינשו היצניט ותשאו ןבואר יחא רכזל
 טרופפר ואיל הלעבו ינפ יתוחא רכזל

 בקעי ,שרה ,הלא :םהידליו
 הוח ותשאו דנמאיד רודגיבא ידוד רכזל

 לקיר ,לאפר ,רזעילא ,לישנא ,האל :םהידליו
 ןמרסו הרש ותשאו לאירזע ידוד רכזל

 יבצ ,הכלמ ,הדלוג ,ינה :םהידליו
 ש"מי םיינמרגה םיררוצה ידי-לע האושב ופסנש

 ; חיצנמה

 םידסימה 'חר ,הננער ,דנמַאיד .א .א

 ם לוע ר כ ז ל

 : םהו ופסנש ונתחפשממ הלא

 ןמרגנוי המלש תב רלזייה הזור ימא
 רלזייה םירמ יתוחא
 רלזייה לרפ יתוחא
 רלזייה הרש יתוחא
 רלזייה שריה יחא
 סלזיימ לטיג יתדוד
 וידליו ותשא ,סלזיימ AWA הינב

 סלזיימ שריה
 סלזיימ לצרה

 הלעבו (סלזיימ) ןרטש הניד התב
 דלפנרב השמ ידוד-ןב
 הידליו הלעב ,טור לרפ יתדוד
 'חפשמו רלדירפ והילאו ןרהא

 : יתורבחו םינכשהמ הלא
 'פשמו למז היספו ןרהא
 רסיז הרובד
 בלאווש המולבו תור
 בייל ןב גרבנדיירפ שרה

 : החיצנמה

 ןמדירפירלזייה תידוהי



 וניבא
 ונמא
 ונתוחא
 וניחא
 ונתוחא
 ונדוד
 ונדוד
 ונדוד
 ונדוד
 ונדוד
 ינדוד
 ונדוד
 ונדוד
 ונדוד
 ונדוד
 ונדוד

 ס לוע ר כ ז ל

 יול רדנלסיוא
 היח רדנלסיוא
 הנוי ,הלדא ,לרפ
 לארשי
 הינוב םתבו ןייטשטלג קחצי הלעבו הנח
 םהידליו לחר ותשא ,קחצי רדנלסיוא
 םהידליו הרובד ותשא ,םהרבא רדנלסיוא
 םהידליו הנח ותשא ,יבצ ןמרביל
 םהידליו הרלק ותשא ,המלש ןמרביל
 םהידליו הרובד ותשא ,ןמרה דיינש
 םהידליו הזור ותשא ,לארשי רגנילק
 םהידליו הטרב ותשא ,סקוא
 םהידליו הזור ותשא ,השמ לגיפש
 םהידליו רתסא ותשא ,לארשי רצופ
 םהידליו הלדא ותשא ,לאוי ץראווש
 םהידליו היסוס ותשא ,דוד גרבנטרג

 האושב ופסנש החפשמה יבורק רתי לכו

 רדנלסוא השמו ריאמ : םיחיצנמה

 דימת 4(

 :יתחפשמו ירוה רכזל

 דלפניבור בייל דוד ןג ףסוי 'ר יבא

 םיובסונ ריאמ-בקעי 'ר תב יצממ ימא

 רתסא SY ,היתב ,יצייח יתויחא

 שרה הדוהי יחא

 םיובפונ דוד :חיצנמה

 ןויצל-ןושאר



 ןדע סתמשנ

 ןמציו man לידנייש ותשאו בל לאומש

 ב"הרא ,דרלסקא"ןמציו הדוהי :חיצנמה

 דימת 4(

 םיצאנה י"ע וחצרנש ונתחפשמ ינבו ונירוה רכזל

 םיובסונ לאומש 'ר אבאה

 הקבר אמאה

 םהידליו הלעב ,רתסא ונתוחא

 הנח ונתוחא

 קחצי וניחא
 ותחפשמ לכו ןועמש ףסוי ונדוד

 ד"יה החפשמה ינב רתי לכו יתדודו םולש ונדוד

 : םיחיצנמה

 םיובסונ-ןרטש היראו יכדרמ
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 | קערל לט עלבע עקרב עוקר עד עב בענג גרעסערע עלבע

 ותאצרהב [מסייו דוד רייד

 הרלק ,לחר ,םהרבא המלש ,םקעי ,לרעמש swe ,לטיג : םידמוע
 רלקניו באזו לונק סחנפ ,רלקניו המורפ : לאמשמ םיבשוי

 תרצנ ,םהרבא רלקניו :חיצנמה
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 םימלוע ןורכול

 דנמאיד ךורב יבא
 דנמאיד הלייב ימא
 ילמ יתוחא
 יכדרמ יחא

 הדניה
 הנח
 החמש
 םחנמ

 דנמאיד הדוהי :היצנמה
 תפיח

 םיקלא הרוכוי

 םייח-ןושמש תב ליטמ תרמ תא
 עישוס יתב
 לארשי ינב
 עיצממ יתב

 ש"מי םיצאנה םיררוצה י"ע האושב ופסנש

 ןמגטש עשוחי :חיצנמה

 TIAN רונ

 ירוה רכזל
 ותשאו ץיבורוה ילא
 הקלסו הקרא תויחאה
 לארשי חאה
 WON ותשא ,ץיבורוה יבצ-דוד 'ר

 לדניזו ילאמ ,הקבר םידליהו
 הידליו הקבר תבה ,רתסא ותשא גרבנטור ףסוי

 האושב ופסנש

 : החיצנמה

 ץיבורוה לירמש המלש תב י'צייל
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 דימת 4(

 ף 5 ץל

 טנ'ז ותשאו רגרב לאכימ

 רפואל תיבמ לחר ותשאו דלפנייז םייח

 ל"ז רגרב םייח ר"ד .חיצנמה
 קרב-ינב

 םיקלא רוכזי

 בירנייוו בייל-שרה יבא תא
 יט א  ימא תא
 ה ר ש יתוחא תא
 להַאוו השמ ידוד תא
 להָאוו ליטאמ יתדוד תא

 (ONT האל םתב
 להַאוו םהרבא םנב
 PANY בקעי םנב

 : החיצנמה
 בירנייוו mad ךוארטשנזור הפי
 והילאידי ,א"ת

 ם לוע רו כז ל

 ןייטש ינפ ימא

 ןייטש םהרבא יחא

 ; םיחיצנמה

 לרש הנשוש
 רהוז םירמ



 ס לוע רכזל

 אנט אבא יבא

 אנט וצלוט ימא

 ןייטשדנמאיד-אנט הטיא יתוחא

 תתחפשמו

 ! דעל רומש םרכז יחי

 אנט הירא : חיצנמה

 8 ןאליל 'חי ,א"ת

 ץיבורוה תחפשמ רכזל

 (לימ רענפיר-ינפירב חמקה תנחתמ)

 ץיבורוה קחצי 'ר וניבא
 ץיבורוה ןועמש תב לחר 'בג ונמא

 וידלי ינשו ותשאו יבצ וניחא

 בואטלטרוט קחצי הלעבו לסיז האל ונתוחא
 הטיגו יצלפ םהידלי ינשו

 רשא-םייח ידודו ץיבורוה ןועמש תב םירמ ונתדוד

 היספ התבו ילא הלעב ,לטיג ונתדוד

 : םיחיצנמה

 ץיבורוה ןועמשו םקילפ
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 םיקלא 719%?

 ידי-לע ודמשוהש יתחפשמ ינב לש תוכזהו תורוהטה תומשנה תא
 תליהק ינב רתי םע הדמשהה ימיב ש"מי םייצאנה םיררוצה

 : איצילגב וקסניהערעפ
 ד"יה ןייבשיפ בייל-גילז 'ר ירומ יבא תא

 איסוס תרמ יתרומ ימא
 יחא

 יחא

 יחא

 יחא

 יחא

 םהידליו היזור ותשא בייל-גילז 'רב עשוהי
 בייל-גילז 'רב ןמחנ
 בייל-גילז 'רב ףלַאוו-באז
 בייל-גילז 'רב לידנעמ
 בייל-גילז 'רב לאקזחי

 טוהרגניפ בייל הלעבו טוהרגניפ הבול יתוחא
 ןייבשיפ הזור יתסיג
 ןייבשיפ איצמורפ יתסיג
 ,לרב ,לארשי ,ןנח ,ןועמש ,יכדרמ :יתויחאו יחא ינבו

 איסיו .הקבר ,שרה ,האל

 : החיצנמה

 ןייבשיפ man SUS גרבנרינ

 למע הונ ,הילצרה

 ס לוע רכול

 בוטאינזורמ ןמרסו ר''ד תחפשמל

 ד"וע ,המלש ןמרסו ריד

 לגיפש תיבמ הלזג ותשא

 ןילטיו דרכיר הלעבו הנרוא םתב
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 ש"מי םיררוצה י"ע האושב וגרהנש

 : םרכז תא החיצנמה

 ןמרסו תיבמ ןמדלוג הנלה
 27 הדש קחצי ,הירהנ



 םיצאנה ידי-לע וחצרנש ל"ז יתחפשמ ינבו ירוה רכזל

 סיטמ שרה ןב רב הדוהי ןייפלרב אבא
 רגי באז תב עצטכור ןייפלרב אמא
 לארשי-םייח ןייפלרב חא
 הנח ןייפלרב תוחא
 הקנפ ןייפלרב תוחא
 הרובד ןייפלרב תוחא
 הינה ןייפלרב תוחא
 היטא ןייפלרב תוחא

minxהי'צכר סלרסיא  

 ןועמש סלרסיא סיג
 ילתפנ סלרסיא יתוחא ןב

 רדנס ןמגרב דוד
 הינג ןמגרב הדוד

 הניגר ןמגרב הדודתב

 היזדנא ןמגרב הדוד תב

 לאומש ךולאוו דוד
 הטרא ךולאוו הדוד

 הינוז'ד ךולאוו הדוד תב
 היצלס ךולאוו הדוד תב

 ! ךורב םרכז אהי

 ינבו םירקיה ירוה לש םרכז תא
 : החיצנמ םירקיה יתחפשמ

nanןמרגנוי (ןייפלרב) הינג  
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 םלוע רכזל

 בוטאינזורמ לגיפש והילא תחפשמ

 לגיפש םהרבא-לארשי ריב והילא 'ר החפשמה יבא

 שולקמ רלג קחצי 'ר תב היח החפשמה םא

 ינפ ,הזילע ,והילא-לארשי :וידלי 3-ו ותשא ,השמ רוכבה חאה

 שריה ןתנל האושנ ,הטרב תוחאה

 וקסניהרפמ ןפשטכר ךורבל האושנ NWI תוחאה
 (NON לארשי : םהידליו

 בובלסינטסמ רצלמ ןמרהל האושנ ,הטוי תוחאה
 רתסאו ינוט : םהידליו

 גרברפוק הירא-אשיז הלעבו הכלמ ,יבא תוחא -- הדודה
 PH ,שרה .,יצלב ;םהידליו

 ותחפשמ ינב לכו בונירוהאמ ,לגיפש המלש ,יבא לש ויחא -- דודה

 בונשורבמ ,לגיפש טידנב ,יבא לש ויחא -- דודה

 ידניט עישוז םידליהו לגיפש לידנייש הדודה

 התחפשמ ינב לכו גיטסול הכרב הדודה

 לארשי הלעבו וייטשטלג רתסא הדודה
 לאקזחיו המורפ ,קחצי ,ןמלז : םהינבו

 הדירפו הגייפ :םהידליו הפיצ ותשא ,טוגפלה ףסוי

 הקברו יטומ-יכדרמ ןמסרטש ונינכש
 לחר ,רתסא .יסנ : םהידליו

 המורפ ותשאו הדוהי גרבסיו ןכשה

 ב"שת ,לולא ז"יב ש"מי םיצאנה ידי-לע םשה שודיק לע וגרהנ םלוכ

 אנילוד וטיגב

 ןולוח ,לגיפש הנח : החיצנמה



 םיקלא רוכוי

 גרבנרינ לצרה ירומ יבא תמשנ תא
 ה לייב יתרומ ימא
 ץטמכז הניירב תרמ יתוחא
 ץטמכז בקעי יסיג

 םירמו ןימינב םהינבו
 פַארט םייח הלעבו הרובד יתוחא
 הבול ותשאו והיעשי | יחא
 ה א ל יתוחא
 ה ג י פ יתוחא
 ריא 0 יחא

 וקסניהערעפ תליהק ינב רתי םע האושה ימיב םלוכ ופסנש

 :םרכז תא חיצנמה

 SS לורקיפו
 14 ,לארשי הוקמ ,ןולוח

 םיקלא רוכוי

 ןייטשלקניפ םהרבא 'ר ירומ יבא תא

 ןייטשלקניפ הקבר יתרומ ימא תא

 היח ותשאו לעוולעוו-בד יחא תא

 ןמגטש לארשי הלעבו הרש יתוחא תא

 איצילג וקסניהערעפ תליהק ינב רתי םע האושב ופסנש

 :םרכז תא חיצנמה

 ןייטשלקניפ יכדרמ
 1 ןונבלה 'חר ,םיסייטה תמר ,א"ת

ae gEו וב לשש לערע עטר ית יושב ייווצר והנה דלה  
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 דימת 49

 םיצאנה י"ע וחצרנש ל"ז החפשמה ינבו ירוה רכזל

 בוליבינמ רלזייה סחנפ ןב בקעי יבא

 בוליבינמ (ןמרגנוי (man גילז WR תב הבוט ימא

 בוליבינמ דלפרטניו (רלזייה תיבמ) בקעי תב הכלמ יתוחא

 דלפרטניו MW יסיג

 יתוחא ידלי תשולש

 רדנלסוא-לגיפש man ןמרגנוי הנינפ יתשא

onaאוטפזג -- ןמרגנוי הישומ  

 10514 -- ןמרגנוי היסול יתב

 סחנפ ןבה חיצנמ החפשמה ינבו םירוהה לש םרכז תא

 סחנפ הלעב חיצנמ יתונבו יתשא תא

 ! ךורב םרכז אחי

 ןמרגנוי סחנפ
 ןותחתה לילג עניראד ,הרובד תומדש



 ןעקנעדעג ןקיבייא סוצ

 :ןָאטַאינזָאר PP םיבורק PR דניירפ yoru עניימ

 TAUBE-LEA HAUSLER -- רעלזיוה האל-עביוט

 MOSHE 114091 תא — רעלזיוה השמ

GOLDE HAUSLER — רעלזיוה הדלוג 

NECHAMA HAUSLER — רעלזיוה המחנ 

 SHABTAI HAUSLER — רעלזיוה יאתבש

 םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו

 ! קנעדנא רעייז דובכ

 : טקיבייאראפ'ס

LOUIS RISACK 
N.Y., U.S.A. 

 םלוע רכול

 םירקיה ונירוה

 טור ריאמ 'ר יבא
 ,טור לרעפ תרמ ימא

 ןמרגנוי המלש תב

 : חיצנמה

 טור ינוק םנב

 (ב"הרא)
 םירקיה ונירוה

 רעפול לעווייפ ירב ףסוי יר יבא
 האל-לחר תרמ ימא

 ןפשטכר םירפא תב

 : החיצנמה
 טור אזלע םתב

 (ב"הרא)
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 םלוע רכול

 ARON ENIS סינע ןרהא 'ר
 MINA 59 סינע הנימ 'בג

MUNIO 5 

EMMA ENIS-EISMAN 

HENRYK ENIS 

HERMAN ENIS & Fam. 

Dr. JOSEF ENIS 

JANINA ENIS-WERBER 

MAX ENIS 

FANNY & MARZU’S ₪ EMANUEL 

TONY, DUNIO & LENA JUPITER 

KUBA ENIS 

FWREILICH BERISCHA 

FREILICH SARA 

JETTY HABER-HERMAN 
 ה §  Ldד

 ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו
 םשה שודיק ףיוא

 םיחיצנמה <

HARRY, MUNEK, SALO 245 

U.S.A. 

awןרובנזור דוד יר  

 בורליסנטס ךלפב תנכושה וקסניהערעפמ ר נוי תחפשמ | : םיחיצנמה

 בוינשורבמ ןייפ לרעב

 בוינשורבמ גרעבנערינ לרעב

 בוינשורבמ ריאמ רעסנעלסיוא

 בויצורוסמ דלעפנייו באז
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 קנעדנַא ןקיבייא םוצ — םלוע רכזל

WOLKENTEIBER BRANCIA אינָארב רעבײרטנעקלָאװ 

 ןרהא רעבײרטנעקלָאװ

 הרש רעבײרטנעקלָאװ

 יבוד רעבײרטנעקלָאװ
 'חפשמו

 הקבר רעבײרטנעקלָאװ

 םייח רעבײרטנעקלָאװ

 איצנח ביוטלעטרוט

 סקמ ביוטלעטרוט

 האל ביוטלעטרוט

 דוד קינרעוו

 יטטול קינרעוו

 היח קינרעוו

 : חיצנמה

 -- רעגרעב ןתנ
 ב"הרא

WOLKENTREIBER ARON 

WOLKENTREIBER SARA 

WOLKENTREIBER DOBBY 

WOLKENTREIBER REGINA 

WOLKENTREIBER CHAIM 

TURTELTAUB CHANCIA 

TURTELTAUB MAX 

TURTELTAUB LEA 

WERNIK DAVID 

WERNIK LOTTY 

WERNIK CHAJA 

 טקיבייאראפ

NATHAN BERGER 

U.S.A. 
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 םלוע 795

 :האושה ימיב םשה שודיק לע וגרהנש ונתחפשמ ינב

 הרש רעפעט
 רתסא ץרוק
 MOY ץרוק
 המלש ןמדיו
 הביר ןמדיו
 עשוהי ןמדיו
 קיזיא ןמטרא |

 הליב-היח ןמטרא
 לשימו קלוי ןמטרא
 השמ ןמטרא
 ל'קחציו הרובד ןמטרא
 ריאמ ןמטרא
 ,לחר ןמטרא

 הבוקו הדירפ
 הנינפ גיטסול
 דוד גיטסול
 ריאמו WI גיטסול
 הרש גיטסול
 הירא-עיסוז גרברפפוק
 הכלמ גרברפפוק
 שרה גרברפפוק
 הזור גרברפפוק
 איצלב גרברפפוק
 וינומ גרברפפוק
 ַאלַאס גרברפפוק

 :םיחיצנמה

LEON-BERNARD TEPPER 6 BERNARD WIDMAN 
 ב"הרא

TEPPER SARA 

KURZ ESTER 

KURZ JOSEF 

WIDMAN SHLOMO 

WIDMAN RIVA 

WIDMAN SHIKO 
ARTMAN EISIG 

ARTMAN CHAJE-BEILE 

ARTEMAN JULEK tu MISHEL 

ARTMAN MOSHE 
ARTMAN DVORA t MISHEL 

ARTMAN MAIER 

ARTMAN RACHEL, 
FRIDZIA, KUBA 

LUSTIG PERL 
LUSTIG DAVID 

LUSTIG BARUCH ג MAIER 

LUSTIG SARA 

KUPFERBERG SISIE-ARIE 

KUPFERBERG MALKA 

KUPFERBERG HERSH 

KUPFERBERG ROSA 

KUPFERBERG BALCIA 

KUPFERBERK MUNIO 

KUPFERBERG SALA 
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 יתחפשמ ינב רתיו יתוחאו יחא ירוה תומשנ לש םלוע 6
 .םמד םוקני 'ה .האושה ןמזב תיצאנה היחה י"ש ודמשוהש םישודקה

 רמירד יצרב יבא

 רמירד רתסא ימא

 רמירד יצוי יחא

 רמירד יצנפ יתוחא

 יתוחא ןב
 לטנזור יכדרמ

 יצנפ לש ןב

 רמירד הדוהי ינב
 לארשיב דלונש

 רמירד לדוי ידוד
 רמירד אליכ הדודה
 רמירד לשיפ םנב

 רמירד ינומ | םנב
 רמירד יצנעה םתב
 רמירד הביוט םתב

 רלדניווש עטוי
 רלדניווש עקוח
 רלדניווש שהרבא

 םידליהו

eeו - יט צג 8  

 יצרב 'ר ,ל"צז יבא תומד
 ידוהי .םלוכל העודי ,רמירד
 ,רשי ,ןמאנ רחוס ,דימא

 .דסח למוגו תמא  בבוד

 ודיב ףתתשהל רכומ דימת
 לש עצבמ לכב הכורבה
 .תלוזל הרזעו םידסח תולימנ
 רתסא ,הרקיה ימא ,וידליו
 דגנכ רזע התיהש תקדצה

 לכל היה חותפ וניתיב .יבא
 הליכאה הכורבה הדימו --
 "א לכל בוט bon הקינעהו
 .הזיב תא ורקיבש םיכרצנ

 .ןמא .ינילע ןגת םתוכז
 רמירד לאכימ : חיצנמה
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 םלוע רכזל

 החפשמ ינבו תויחאו םיחא ,םידוד ינבו םידוד ,םירוה ,אתבסו אבס

 ןמפוה הלופו באז-עוועוו

 קילאפ הירא-בייל הלעבו יצייח
 רעלעג רזייל הלעבו האל-יצייל תבה
 הנט תיבל היסונ ותשאו יאתבש ןבה
 יצבוק ןבה
 קרמ תיבל לחר ותשאו סקמ ןבה

 וארט לארשי הלעבו ליטא
 ישטלמו ישר תבה

 האל ותשאו ןמפוה םולש
 ותשאו יכדרמ-ליטָאמ ןבה
 ריאמ ןבה

 לַארוק הנוי הילא הלעבו לרעפ
 ינוזדו ישטניט תבה
 י/צרא ןבה

 רלדירפ לאומש הלעבו הנח
 דירפ םהרבא ר"ד הלעבו יטול תבה
 רעלעג ךורב-יזדוב עלעדא םינינהו םידכנה

 דירפ הלופו

 ; םיחיצנמה

 ,ןפרוטנא קילאפ ריאמו וארט יזדנומ
 יזור ,וארט יכדרמ ,קפשיוארט רתפא
 ןמפוח לאומשו ריאמ ןוטש קילאפ
 לארשי
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 סלוע רכול

 ןרטש יולה יכדרמ ריב המלש וניבא
 רטכורפ ןהכה ריאמ תב רתסא  ונמא
 ריאמו ףסוי ,ישר םהידליו קחצי הלעבו האל ונתוחא
 ריאמו הליצ םהידליו דרלסקא דוד הלעבו םירמ ונתוחא
 םהידליו ךיליורג mad הדניה ותשאו יבצ הדוהי וניחא
 עטלא תבהו רטכורפ ןהכה ריאמ ריב השמ ונידוד

 : םיחיצנמה

 לארשי ,ןרטש יכדרמו דוד ,השמ
 ב"הרא ,ץיבורוה ןרטש לחר

 סלוע רכול

 ןפשטכער לאירתכ רינ םירפא וניבא

 שירפ לארשי תב לרעפ ונמא

 : םיחיצנמה

 ןפרוטנא ןפשטכער לאירתכ"לרש
 ןפרוטנא ןפשטכער רעאיו יזייר

 סלוע רכזול

 הרש ותשאו ץיבורוה לעדנעמ

 הלעבו ץיבורוה הצר ותוחא

 הינבו ץיבורוה לחר : םיחיצנמה
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 .האושב ופסנש םירקיה רכזל

 : םאה

 : תוחאה

 : תוחאה

 :באה

 : םאה
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 ןהכה ץראווש םייח יר תשא עישֶאס

 עדניה

 גרבסגינק רזעילא הלעב םע המחור
 םהידליו

 .ותשאו ץראווש ףסוי-הדוהי-בייל

 : םיחיצנמה

 לאומשו יצנייש ,הנח ,טידנעב

 םלוע רכזל

 רלדא לאכימ 'ר רב לאומש

 שירפ לארשי 'ר תב הדירפ

 : םיחיצנמה

perןפרוטנא רלדא המולפו  
 זירפ רלדא תיבל טרבוש הזור



 םישודקה תמישר

 לטיג רלדא
 םהידליו ותשא דוד רלדא
 יליו"באז רדלא
 היח רלדא
 גרבספ תיבמ יצמורפ רלדא

 םידליו
 ותשאו לאומש רלדא
 ,קנול יגיז ,קלוו גרבסרלדא

 הטרב
 הלייב ןייטשלדא
 האל ןייטשלדא

 םהידליו הלעב
 לאכימ ןייטשלדא
 םהידליו ותשא
 המלש ןייטשלדא

 סאפסמ םהידלוו ותשא
 דוד ןייטשנכיא

 םהידליו ותשא
 םהידליו ותשא וינוב ןמלגנא
 (Ssh ותשא םהרבא טכדנא
 וידליו ותשא קחצי טכדנא
 וידליו ותשא םולש טכדנא
 םהידליו ותשא דוד דרלסקא
 ותשא שריהייבצ דרלסקא

 םהידליו

 ותשא המלש דרלסקא
 םהידליו

 הידליו יצנורב ןייטשקא
 לטיג ןייטשקא

 יכדרמ ןייטשקא

 םהידליו ותשא
 םייח ןייטשקא

 םהידליו ותשא
 לזייר ןייטשקא
 ינח רברא
 םהידליו ותשא בייל רברא
 ינפ רברא
 םהרבא ןמדרא

 םהידליו ותשא
 םהידליו ותשא רוטרא

 טדימשדלוג היעמש לש ונתוח

 ותשא בייל לארשי ןמטרא
 םהידליו

 םהידליו ותשא השמ ןמטרא
 בלוש קחצי לש ונתוח דלונרא

 םהידליו ותשא

 ותשאו רתלא םינא
 לארשי קינדורגוא

= 

 ותשאו יכדרמ רטלווכוב

 םהידליו ותשא יכדרמ םינוב

 הרובר רבוקמיב

 PRED רפכמ הידליו

 יצלוו"באז רבוקטיב
 םהידליו ותשא

 ותשא הירכז רבוקטיב

 םהידליו
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 יכדרמ רבוקטיב

 סאפס רפכמ םידליהו ותשא
 ותשא הדוהי קוטשניב

 םהידליו

 םהידליו ותשא השמ קוטשניב
 םידליהו םירמ ץלוהנריב
 ותשא ןועמש ץלוהנריב

 םהידליו
 םהידליו ותשא ףסוי ואלב
 ותשאו יבצ-םהרבא רכיילב

soosקחצי  
 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא םהרבא יירעב
 םהידליו ותשא דוד רגרב
 לדוא היח רגרב

 ותשאו ףסוי רגרב
 סחנפ ר"ב רכששי רגרב

 םחידליו ותשא
 ףסוי ר"ב רכששי רגרב

 םהידליו ותשא
 ןימאק רפכמ ןמרב

 םהידליו ותשא
 םהידליו ותשא םהרבא דנרב
 םהידליו ותשא אנינח דנרב
 ותשאו קיזייא קינרב
 דור קינרפ
 םהידליו ותשא הדוהי קינרב
 םהידליו ותשא לשימ רגרב
 םהידליו ותשא השמ רלפנרב
 םהידליו ותשא םחנפ רגרב

 ןמצרק לש ונתח רנדוג
 םהידליו ותשא
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 רטלא טדימשדלוג

 םהידליו ותשא
 והיעמש טדימשדלוג

 םהידליו ותשא
 יבצ שריה רטבולג

 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא םייח רטבולג
 םהידליו ותשא ףסוי רטבולג
 ותשאו לארשי רטבולג
 םהידליו ותשא רזעילא רלג
 םהידליו ותשא יצוב רלג
 ותשאו םינוב רלג

 סַאפס םהידליו ותשא דוד רלג
 םהידליו ותשא םייח רלג
 םהידליו ותשא ריאמ רלג
 םהידליו ותשא יכדרמ רלג

 טַאפס
 ותשאו לדנמ םחנמ ץנג
 םהידליו ותשא םהרבא לורג
 םהידליו ותשא יכדרמ סורג

 הידליו הלעב ,הרש רנטרג
 ןמסרטש בקעי תב

 םהיתוחפשמו טוגסירג
 ינוויר
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 םידליהו הדירפ דוד
 רודגיבא דלפנרוד

 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא ןמחנ דלפנרוד
 ותשאו לאקזחי דלפנרוד
 רודגיכא דנמאיד

 םידליהו ותשא
 ךורב דנמאיד



 הניב דנמאיד
 ףסוי-הדוהי דנמאיד
 לארשי דנמאיד
 םהידליו ותשא ןבואר דנמאיד
 םהידליו ותשא ןועמש דנמאיד
 ךורב ןב ןועמש דנמאיד

 הדירפ ותשא
 דוד ןייטשדנמאיד

 םהידליו ותשא
 ותחפשמו והיעשי דנמאיד

 םליא רפכמ
 ותשאו םהרבא רשטייד
 הנח רשטייד
 הלעבו לדנייש"יטול רשטייד
 םירמ רשטייד
 םולש רשטייד
 םהידליו ותשא םהרבא ךרד
 םהידליו ותשא דוד ךרד
 םהידליו ותשא השמ ךרד

 ה

 ותשאו םייח רבה
 םהידליו הלעב הוח ןרפלה
 םהידליו ותשא ףסוי ןרפלה
 האל הגיפ ותשא ןמלק ןרפלה

 םהידליו
 הרובד ןמרמה
 םהידליו ותשא בקעי ןמרמה
 םהידליו ותשא לאומש ןמרמה
 ותוחאו םהרבא ןמזיוה
 בקעי רלזייה

 הקבוד םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא והיעשי רלזייה
 ותשאו םהרבא רלזייה

 םהידליו ותשא דוד רלזייה
 םהידליו ותשא בקעי רלזייה
 םהידליו ותשא רכששי רלזייה
 ותשאו לשיפ רלזייה

 ותשאו לצג ןכואר רלזייה
 הדלוג ותשאו השמ רלזייה

 הזור ותשא השמ רלזייה
 םהידליו

 םהידליו ותשא יכדרמ רלזייה
 םהידליו ותשא החמש רלזייה
 בייל ןמטפיוה

 םהידליו ותשא

 הדלונ ותשאו רלה

 לטיג ץרה
 ףסוי סחנפ תב

 לאומש טוגפלה
 םהידלוו ותשא

 םהידליו ותשא והילא טוגפלה

 5"וש See ןמכוה
 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא שבייל ןמכוה
 יצבייל גרפפוה

 םהידליו ותשא

 הכיל ותשאו ןועמש ןמליה
 הטי ותשאו בייל הירא ןמפוה
 ותשאו םהרבא ןמפוה
 םהידליו ותשא עשוהי ןמפוה
 בקעי ןמפוה
 םהידליו ותשא יכדרמ ןמפוה
 האל ותשא םולש ןמפוה

 םהידליו
 הלופ ותשאו יוועוו באז ןמפוה
 יבצ ףסוי ןרוה
 ותשאו השמ גנונפוה
 ןואל ר"ד ץיבורוה

 םהידליו ותשא
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 םהידליו ותשא והילא ץיבורוה
 םהידליו ותשא ךורב ץיכורוה
 םולש ר"ב בד לרב ץיבורוה

 םהידליו ותשא
 םולש ר"ב ןמלק ץיבורוה

 םהידליו ותשא
 םולש ר"ב והיתיתמ ץיבורוה

 םהידליו ותשא
 םהידליו ותשא mw ץיבורוה

 הנפירמ
 םהידליו ותשא והילא ץיבורוה

 הנפירמ
 הזור ותשאו השמ ץיבורוה
 ותשאו קחצי ץיכורוה
 הכלמ ץיבורוה
 הקבר ץיבורוה
 הכלמ ותשאו לאומש ץיבורוה

 הלעבו הזור ץיבורוה

 הרש ותשאו םחנמ ץיבורוה

 לארשי ץיבורוה
 םהידליו ותשא

 יבצ"שריה ץיבורוה
 םהידליו ותשא

 לאקזחי ץיבורוה
 םהידליו ותשא

 הציבונ

 םהידליו ותשא והילדג רבו

 הרש ותשא לווייפ אגרש רבו

 ותשא והיתתמ ץיבורודגיו

 םהידליו

 םידליו הינורב ןמדיו
 םהידליו ותשא והיעשי ןמדיו
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 םהידליו ותשא המלש ןמדיו

 םהידליו ותשא ןויצנב לוו

 יצנייש-ותשא דוד לוו

 םידליו הטלא ןפשגלוו

 םידיליו רתסא ןפשגלוו

 םהידליו ותשא ףסוי םורפלוו

 םהידליו ותשא רביירטנקלוו

 ותשא ןורהא רביירטנקלוו

 םהידליו

 הנריא ותשא דרכיר ןילטיו

 םהידליו
 הפרב ותשא ב"וש הדייז רזיוו

 םהידליו
 םהידליו ותשא קחצי רזייו

 םהידליו

 הגיפ ותשא Sw השמ רזייו

 םהידליו ותשא דוד דלפניו

 םהידליו ותשא באז ףלוו דלפניו

 קחצי דלפניו
 םהידליו ותשא ,לאומש זלניו

 םהידליו רתסא ותשא

 םהידליו ותשא הפיל דלפניו

 קינומ דלפניו

 םהידליו יזור ותשא רלפניו

 הרוחש ותשא ףסוי ברנייו

 םהידליו

 ותשאו השמ ברנייו
 ותחפשמו קוטשנייו

 ותשא בד שירעב סייו

 םהידליו

 םהידליו ותשא עשוהי סייו

 ןתשאו באז גרכסייו

 ותשאו הדוהי גרבסייו

 ןרהא ןמסייו

 הלב ותשאו דוד ןמפייו רד



 ותשאו לאכימ ןמסייו

 לחר ןמצייו

 הרובר דנצייו

 הירא בויל רנצויו
 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא והיתתמ רנליו

 םהידליו ותשא לארשי טריו

 םהידליו ותשא לאומש טריו

 םהידליו ותשא םהרבא רטכו

 םהידליו ותשא םייל ןרהא רטכו

 םהידליו יתשא ףלוו ןרהא רטכו

 םהידליו ותשא לרב רטכו

 רזעילא שריה רטכו

 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא יבצ שרה רטכו

 םהידליו ותשא םייח רטכו

 םהידליו ותשא קחצי רטכו

 םהידליו ותשא לאכימ רטכו

 םהידליו ותשא והילדג ןמרסו

 םהידליו ותשא הדלז ןמרסו

 םהידליו ותשא יבצ םייח ןמרפו

 םהידליו ותשא הדוהי ןמרסו

 םהידליו ותשא רב ריאמ ןמרסו

 םהידליו ותשא השמ ןמרפו

 םהידליו ותשא לאירזע ןמרפו

 ותשאו לואש ןמרסו

 םהידליו ותשא לווייפ ןמרפו

 הלזיג ותשאו המלש ןמרפו ר"ד

 םהיד יו הרלק ותשיא קינרו

 ותשאו יכדרמ לגז

 םהידליו ותשא רלטיז

 לחר ותשא םייח דלפנייז
 םהידליו ותשא ןרהא למז
 רתסא רלדניז
 הקבר רלדניז
 םהידליו הלעב לדניירב ריז
 הרובד רסיז
 םהידליו ותשא הירכז רסיז
 םהידליו ותשא ןמלז רסיז
 םהידליו ותשא ריאמ רסיז
 לחר רסיז

 ט

 םהידליו ותשא ריאמ ביוט

 רזעילא םיוטלטרוט

 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא קחצי ביוטלטרוט

 ריאמ ביונטלטרוט

 םהידליו ותשא

 היחתפ םיוטלטרוט

 םהידליו ותשא

 המלש םואבלטייט

 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא יכדרמ שיט

 יצלוט ותשאו אבא אנט

 יטני ותשא הפיל רזעילא אנט

 םהידליו

 ותשאו יכצ שריה אנט

 םהידליו ותשא  יצוועוו SST אנט

 םהידליו ותשא יבצ הדוהי אנט

 םהידליו ותשא עשוהי אנט

 םהידליו ותשא ריאמ הנט

 םהידליו ותשא דוד לואש אנט
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 הרש רפט

 םהידליו ותשא לארשי יורט

 ותשאו קינדורגוא

 הביוט ותשא קחצי סנוי
 סאפס םהידליו

 םהידליו הלעב יטע סנוי
 ותשאו המלש ןמרגנוי
 הרש ותשאו טדנב לפמי
 םהידליו ותשא לדוג לפמי
 בקעי לפמו
 םהידליו ותשא לאכימ לפמי

 סַאפס
 ותשאו השנמ לפמי
 םהידליו ותשא השמ לפמי
 שריה יבצ לפמי
 םהידליו ותשא רזעילא לקי
 הרש ותשאו ןויצ ןב לקי
 הידליו הליהת לקי
 םהידליו ותשא רשא םייח לקי
 הידליו האל לקי
 הידליו הדירפ לקי
 היתב היח לקוי
 םולש לקי

 כ

 יצנייש ותשא םהרבא ןהכ
 םהידליו

 םהידליו ותשא ר"ד אנהכ

 רודיזיא ר"ד ץכ
 םהידליו ותשא

 ןיטורטסמ ץכ
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 ל

 םהידליו ותשא דוד בל
 ותשאו ףסוי בל
 יצנאל ותשא בקעי בל

 םהידליו
 יכדרמ בל
 םהידליו ותשא םולש בל
 לדנייש ותשא לאומש בל

 םהידליו
 ןועמש םייח קוטול
 האל לחר ותשא ףסוי רפיול

 םהידליו
 היח ותשא בקעי רפיול

 םהידליו
 םהידליו ותשא םוחנ רפיול
 םהידליו הלעב הטלא רנדנול
 יצניירב רנדנול
 הלעב י'צרובד רנדנול

 םהידליו
 ותשא שריה לארשי רנדנול
 רתסא םיוהטפסול
 ןד ר"ד סיוהטסול
 ילתפנ ר"ד סיוהטסול

 םהידליו ותשא
 -- םחידליו ותשא דוד גיטסול

 סַאפסמ
 םהידליו ותשא היסיז גיטסול
 ותשאו בקעי השמ גיטסול
 ותשאו ןויצנב ןמסרנל
 הקייח ותשאו וינוד ןמסדנל
 םהידליו ותשא רפיא ןמסדנל
 םהידליו ותשא ךלמילא ןמסדנל
 םהידליו ותשא םחנמ ןמסדנל
 םהידליו ותשא השמ ןמסדנל
 םהידליו ותשא יבצ ןמסדנל



 לזייר ותשאו רזעילא רגנל
 םהידליו ותשא השמ רנייל
 לחר ותשאו בקעי ררל
 הידליו הביוט ררל
 ותשאו דוד הירכז ןמרביל

 םהידליו

 ותשאו לאומש דלונדניל

 טסיטנד דנרב ראיוטיל

 ןמרח יבצ ןמטכיל
 םהידליו ותשא

 ריאמ תינברה

 לצרהו יבצ ,לטיג סלזיימ
 הנחו המלש םייח טלזיימ

porהבירפ ,המלש םייח , 
 השמו לאקזחי

 הירא בייל סלזיימ
 םהידליו ותשא השמ פלזיימ
 האל ותשאו ןתנ סלזיימ

poresותשאו המלש  

 בקעיו ותשא ךורב ץנימ
 םהידליו ותשא השמ ץנימ
 םהידליו ותשא ןיטשלימ
 םהידליו ותשא השמ ןיטשלימ
 םהידליו ותשא השנמ דרלימ
 םהידליו ותשא השמ דרלימ
 םהידליו ותשא דלפטסנמ

Beseןצירומ ר"ד  
 םהידליו הלעב דניירפ השנמ
 םהידליו ותשא דרנרב השנמ

 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא רנצמ ברה

 םהידליו ותשא חקור סילוגרמ
 םהידליו ותשא םהרבא קרמ
 םהידליו הלעב הרובד קרמ
 םהידליו ותשא יכדרמ קרמ
 םהידליו ותשא יבצ קראמ

3 

 םהידליו ותשא לארשי םיובפונ
 bes לארשי םיוכפונ
 ותשאו םולש םיובסונ
 הקבר ותשאו לאומש םיובסונ
 לאומש םיובסונ
 םהידליו ותשא
 לדנמ םחנמ ךילמנ

 הלייק ותשא
 םהידליו ותשא לאומש ךילמנ

5 

 ותשאו לאומש 9/5 טבס

 םהידליו ותשא קחצי לבוס

 םהידליו הלעב םירמ טמפ

 ותשאו ןועמש רייד ריפס

5 

 היח ותשאו בייל קילאפ
 ףורפו םקעי םהידליו

 לחר ותשאו פקמ קילאפ
 היפונ ותשאו יאתבש קילאפ
 בייל"הירא לגופ
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 טודנב לגופ
 יצניירב לגופ
 ותשאו לארשי חנ לגופ
 םהידליו ותשא יבצ לגופ
 יצלא התבו הקבר לגופ

 הלעבו
 הינה טלירוהופ
 רודיזיא ר"ד רעייפ

 םהידליו ותשא
 בקעי ןיטשרעייפ

 םהידליו ותשא
 ףסוי ןיטשרעייפ

 םהידליו ותשא
 לאומש רליפ

 םהידליו ותשא
 לדנמ םחנמ סלניפ

 םהידליו הקינומ ותשא
 םהיתוחפשמו דוד-ןב קניפ

 םושטראוופ
sopםהידליו ותשא לאכימ  

 םהידליו ותשא בקעי לדנפ
 םהידליו ותשא לאכימ גרבספ
 םהידליו ותשא בקעי רטכורפ
 םלושמ רטכורפ

 םהידליו ותשא
 ותשאו ןהכה השמ רטכורפ

 יטע הנח
 םהרבא ר"ד דירפ

 םהידליו ותשא

 סחנפ ר"ב םהרבא רלדירפ
 םירמ הדיירפ ותשאו ףסוי

 לדנייש ותשאו םהרבא רלדירפ
 םהידליו ותשא ןרהא רלדירפ
 םהידליו ותשא ירוא רלדירפ

 םהידליו ותשא קיזייא רלדירפ
 רתסא רלדירפ
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 םהידליו ותשא טודנב רלדירפ
 יבצ שריה רלדירפ

 םהידליו ותשא
 הלעבו הנח רלדירפ

 יכדרמ לש תב
 לש ותשא הידליו הנח רלדירפ

 (לארשי) יצוא
 יטני ותשאו לארשי רלדירפ
 םהידליו ותשא םייל רלדירפ
 הניח ותשא שיבייל רלדירפ

 הלטיגו הרש םהיתונבו
 ותשאו יכדרמ רלדירפ

 ותשאו השמ רלדירפ
 םהידליו ותשא לשיפ רלדירפ
 םהידליו הלעב ישר רלדירפ
 הנח ותשאו לאומש רלדירפ
 ותשאו לאומש רלדירפ

 השמ ר"ב
 יפצ גרבנרירפ

 םהידליו ותשא
 יהול םהיתוחפשמו ךיליירפ
 הדוהי רעיירפ
 והילדג שירפ

 םהידליו ותשא םייח שירפ

 הדוהי שירפ
 לארשי שירפ
 םהידליו ותשא שיבייל שירפ
 ,םירמ ותשא ריאמ שירפ

 איציגו לעזערד ,הנח תונבה
 הכלמ התבו יצמ שירפ
 ריאמו ינב יצוי ,שיבייפ שירפ
 םהידליו ותשא לאומש שירפ
 יבצ ר"ב לדוג ןמשירפ
 הדוגיו ותחפשמו

 הרובד ותשאו ריאמ לקנרפ
 םהידליו



BDבאז ןרהא  
 םהידליו ותשא

 ותשאו mas so םרפ

SIDםהידליו ותשא השמ  
 והיעשי רסרפ

 פאפס םהידליו ותשא
 םהרבא רסרפ

 סאפפ םהידליו ותשא
 םהרבא לגופ

 םהידליו ותשא ץנירפ
 יצנח ותשאו פיליפ טשרפ

 ותשא ןרהא ןמרמיצ

 םהידליו ותשא ריאמ ןמרמיצ

 םהידליו ותשא השמ ןמרמיצ

 ותשא םייל םוחנ ןמרמיצ

 םהידליו

 ותשא דוד ןמרמיצ

 ותשא םייל םולש ןמרמיצ

 םהידליו

 הטלא ותשא דוד טמיצ
 לדנמ"םחנמ רטבולג"גנוצ

 םהידליו ותשא

 הירא יסוז גרברפוק
 םהידליו ותשא

 יבצ םייח ןמפיוק
 םהידלוו ותשא
 רתסא הנחו ףסוי ןאמפיוק

 םהידליו ותשא ריאמ ןמפיוק

 בד השנמ ןמפיוק
 םהידליו ותשא

 םהיתוחפשמו ץלירוהופ ןפמיוק
 ותשאו שריה ףסוי ףפוק
 םהידליו הלעב רתסא ףפוק
 רתסא ותשאו סחנפ ףפוק
 םהידליו הלעב הרש ףפוק
 םהידליו ותשא יבצ גרברפוק
 םהידליו ותשא ךורב רקוק
 רתסא ותשא הנוי ילא לרוק

 םהידליו
 יריד SS הרוהי ךרוק

 םהידליו יצלמ ותשא
 םהרכא טילבנרוק

 םהידליו ותשא
 הכלמ ותשא לארשי טילבנרוק

 םהידליו
 לקיר ותשא ריאמ טילבנרוק

 םהידליו
 ותשאו לאכימ חשמ טילבנרוק
 םהידליו ותשא ףסוי ץרוק
 םהידליו ותשא גרבצרוק
 הדוהי קוטשליק

 םהידליו ותשא
 ותשאו םייח םיובנשריק

 םייח ר"ב םיוכנשריק

 םהידליו ותשא

 הירא בייל םיובנשריק
 םהידליו ותשא

 הדוהי SPY דורבניילק
 םהידליו ותשא

 רב רזעילא רגנילק
 םהידליו ותשא

 הידליו רתפא רגנילק

 לארשי רגנילק
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 ףסוי בייל רגנילק
 םהידליו ותשא

 הידליו הכלמ רגנילק
 פסוי השמ רגנילק

 םהידליו ותשא
 יכררמ רגנילק
 םהידליו ותשא יבצ דלפסרילק
 םהידליו ותשא ןמלק
 הקברו לחר תונבהו םאה ןמלק
 םהידליו ותשא ןימינב רלק
 לדרוג רלק
 םהידליו SAWS ןרהא רנפק
 עטלא רנפק
 ותשאו והילא רנפק

 הלעבו םתב
 םהידליו ותשא םינוב רנפק
 םהידליו ותשא טדנב רנפק
 ףסוי ר"ב טדנב רנפק

 םהידליו ותשא
 י'צלב םתבו ותשא ףסוי רנפק
 יניאפ לאנתנ רנסק

 םהידליו ותשא
 םהידלוו י'צנייש רנפק
 הידליו הטיא ןמצק
 השמ רזעילא ןמצק

 םהידליו ותשא
 םהידליו ותשא והיעשי ןמצק
 םהידליו ותשא קחצי ןמצק
 םהידליו ותשא ןושמש ןמצק
 ותשאו הנקלא ןמשטרק
 םהידליו ותשא ךורב ןמשטרק
 רב ףלָאװ ןמשטרק

 םהידליו ותשא
 םהידליו ותשא םייח ןמשטרק
 םהידליו ותשא הדוהי ןמשטרק
 םהידליו ותשא בקעי ןמשטרק
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 לחר ןמשטרק
 םהידליו ותשא ךורב לנירק
 םהידליו ותשא דוד לגירק
 םהידליו ותשא לזנה לגירק
 םהידליו הלעב יצפפ לגירק
 בייל הירא רטיירק

 הרופצ ותשאו
 םהידליו ותשא םולש רטיירק

5 

 םהידליו ותשא שוביפ רלדר

 םהידליו ותשא לאלצב ןיבור

 םהידליו ותשא יבצ שריה ןיבור

 הנבור םהידליו ותשא השמ ןיבור

 םהידליו ותשא הדוהי דלפניבור

 םהידליו ותשא ףסוי דלפניבור

 (eso ותשא spp דלפניבור

 בייל הירא םיובנזור

 םהידליו ותשא

 FPN“ םיובנזור

 הליב םיובנזור

 ותשאו לאוי םיובנזור
 לבוס םיוכנזור

 הקבר יטע םיובכנזור
 ךלמילא יבצ םיוכנזור

 םהידליו ותשא
 םהידליו ותשא המלש םיובנזור
 רדנסכלא גרבנזור

 יצמורפ ותשא קיזייא גרבנזור

 םהידליו ותשא רב ףלוו גרבנזור

 לטיג ותשא ףפוי גרבנזור

 ותשאו לדנמ גרבנזור
 םהידליו ותשא השמ גרבנזור



 טפשמה תיב להנמ השמ גרבנזור

 ותשאו השנמ גרכנזור

 םהידליו ותשא לאירזע גרכנזור

 םהידלוו ותשא יאתבש גרבנזור

 לאומש גרבנזור

 םהידליו ותשא ןמנזור

 ותשא קחצי ןמנזור

 ותשאו לארשי ןמנזור

 םולש לש  דליו ןמנזור

 השמ ןמנזור
 םהידליו ותשא לאומש ןמנזור

 לאלצב טור
 םהידליו ותשא דוד םייח טור

 לרפ ותשא ריאמ טור

 םהידליו
 ותשאו לאומש טור
 ותוחאו ומא והילא גרבנטור

sieדור  

 ארעשבוד םהידליו ותשא
 ותשאו םייח גרכנטור
 םהידליו ותשא אנח גרכנטור

 רתפא ותשאו ףסוי גרבנטור

 בקעי גרבנטור

 ותשאו לארשי גרבנטור

 ריאמ גרבנטור

 םהידליו המיפ ותשא

 םהידליו הלעב הקבר גרבנטור

 םהרבא דלפטור

 םהידליו ותשא

 רטפיגמ קרמ רטור

 םהידליו ותשא דוד רנויר

 םהידליו ותשא דוד ךכנטר

 ןימינבו לטומ

 םהידלוו ותשא שיבייל רנייר

 םהידלוו

 לאומש ץרהנייר
 םהידליו ותשא

 לרפ ותשאו םירפא ןפשטכר
 הידליו המולב ןפשטכר
 לטע ןפשטכר
 םהידליו ותשא םולש ןפשטכר
 םהידליו ותשא ןושמש ןפשטכר
 םהידליו ותשא קחצי פייר
 םהידליו הלעב ינפ טרופפר

 ש

 יפדרמ שריה בלוש

 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא רב םייח בלוש

 םהידליו ותשא ףסוי בלוש

 םהידליו ותשא קחצי בלוש

 םהידליו ותשא לארשי בלוש
 םהידליו ותשא םחנפ בלוש

sowםהידליו ותשא ןועמש  
 םהידליו ותשא ךורב רלדניוש
 ותשאו קחצי רלדניוש

 הדוהי לארשי רלדניוש
 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא יכדרמ רלדניוש
 םהידליו הלעב יצלע רלדניוש
 יליו באז רמוש

 הטרב ותשא
 ותשא קחצי רמוש
 ותשאו יכדרמ ץרוש
 ותשאו ןתנ ץרוש
 ותשא ףסוי ןייטש
 ותשא ןמחנ ןייטש
 הרש ןייטש

 םהידליו

 םהידליו

 םהידליו

 םהידלוו
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 םהידליו הלעב הקבר דלפנייש

 ותחפשמו םהרבא רסומורטש

 רתלא ןרטש

 םהידליו ותשא ןימינב ןרטש

 םהידליו ותשא דוד ןרטש

 םהידליו ותשא לאקזחי ןרטש

 םהידליו ותשא הדוהי ןרטש

 םהידליו ותשא SSS הדוהי ןרטש

 ןועמש ףסוי ןרטש

 םהידליו ותשא

 םהידליו ותשא קחצי ןרטש

 םהידליו ותשא יכדרמ ןרטש

 יטנומ יכדרמ ןרטש

 םהידליו ותשא

 רתסא ותשאו המלש ןרטש

 לדנמ םחנמ ןרטש

 םהידליו הלעב הניד ןרטש

 רכששי ןרטש

 הכלמ רתפא ותשא

 האל תבהו הדלוג היח ןרטש

 םהידליו הלעב ישופ ןרטש

 החפשמהו דוד ןרטש

 םהידליו ותשא הדוהי ךבנרטש

 םהידליו ותשא ףסוי ךכנרטש

 םהידליו ותשא וחיעשי ךבנרטש

 ,לארשי see ,לטמ ןמגטש

 יציימו יבצ

 הרש ותשאו ןמסרטש

 םהידליו יצנה ותשא ןמסרטש

 דוד ןמסרטש

 דוד ןמפרטש

 םהידליו

 הדירפ ןמפרטש

 ינל ותשאו
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 בייל יכדרמ ,הלייק ןמסרטש

 יוועוו באזו

 ףסוי רפולש

 םהידליו ותשא יצרב רלקנש

 יציהרש ןמסרטש

 םהידליו ותשא ןימינב ןמפרטש

 םהידליו ותשא השמ ןמסרטש

 פלוו Set ןמפרטש

 םהידליו ותשא

 םהידליו הלעב הרש ןמסרטש

 ןויצ ןב גרבפרטש

 םהידליו ותשא

 ותשא םייח רלכוארטש

 םהיתחפשמו יינש

 ותשאו רזעילא לגיפש

 הנח לגיפש

 ישוס רלדניש

 םהידליו ותשא םייח רצינש

 םהידליו ותשא יבצ ןמרה רצינש

 הרש רצינש

 יצחור גנילרפש

 םהירליו ותשא ןימינב לגיפש

 הקבר הרש ותשא לגיפש

 םהידליו

 לדנייש ותשא דודנב לגיפש

 םהידליו

 ותשאו והילא לגיפש

 םהידליו ותשא יכדרמ לגיפש

 ויתונבו השמ לגיפש

 ותשיאו יאתבש לגיפש

 המלש לגיפש

 ישר תבהו לדנויש ותשא

 םהידליו ותשא ץרפ רלגנירפש

 לרפ ותשאו המלש ןרטש

 םהידליו
 יחול



 בוינשורב הרייע ישנא
 הציבוכרקו בוינשורב רפכ

 הקברו םהרבא טסא
 תבו לארשיו לאומש םינב

 הנשוש
 הדליו ינוטו ןועמש טסַא
 תבו ןכ ותשאו ריאמ ןמטרא
 םהידליו ותשאו לקי ןמטרא
 דליו הבבו .מ סקוא
 םידיו היחו יול רדנלפיוא

 הנשוש ותשאו פקמ רלושטלא
 תוחאו

 םינבו הלבו קזייא ןמטרא

 ותחפשמו סלרסיא

 םידליו ותשא המלש םינא
 הרומה ןרוהניא

 רפכהמ קחצי לגיפש רדנלסיוא

 הקלפ תונבו לחר ותשא
 היספו

 החפשמו לאומש ןייטשקא

 החפשמו םהרבא ןייטשקא

 תבהו דורלסקא

 םידליו ותשא ךורב סינא

 םידליו ותשא ןמרה רב
 םידליהו ותשא הדוהי ןייפלרב
 קוקיז תיב להנמ ףסוי ןורב

 ותחפשמו
 םידליו ותשאו רגרב

 דליו היפוסו דוד גרבנטרג
 םידליו ותשאו םייח רטבולג

 ותשאו טיורקנירג
 רודיזיא רזלג

 דליו הנחו קחצי ןייטשטלג
 םידליהו ותשא םולש רטבולג

 םידליהו ותשא לאומש רטבולג

 םידליהו ותשא לארשי רטבולג
 הציבוכרק החפשמה דלפנלירג
 בצקה ותחפשמו רטבולג
 החפשמהו טריווטוג
 ותשאו ןייטשדלוג

 ותשאו ןוזדיוד

 םידליהו ותשא לאכימ ץיבורוה
 םידליהו הדליטמ ותשא רבה
 ףליו הוורז יכררמ ןזיוה

 דליו ותשא עשוהי ןמזיוה
 דליו ותשא השמ ןמזיוה
 ותשא לדנמ קיציא ןמזיוה
 םידליהו
 ותחפשמו רלזייה

 בוינשורב רפכמ

 םינב ינשו ותשא ךיורנייוו
 םידליהו הלדאו שרה ץווו
 תבו ןכ לטמו םהרבא להוו
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 םייח הבילו ףלוו ץיבורודגיו
 לאקזחיו

sasתבו וטופו בייל שריה  
 הרש

 דליו ותשא בויל ברניו
 םירליהו ותשא לאומש ךולוו

 םידליהו ותשא רכליז

 םידליהו ותשא םייח רגיט
 םידליהו ףסוי הנט
 ותחפשמו רגיט

 היסומ תונבו הנינפ ןמרגנוי
 הרשו

 םידליהו ותשא בקעי בקעי
 ותחפשמו לרק גנוי
 ותחפשמו קזיא לקוי

 הנחו שרה ןמרביל
 ותשאו עשוהא קבטיל
 דליו ותשא רתלא קבטול
 םידליו ותשא חנ ןמרביל
 סרנהמ ןייטשנטכיל
 דליו ותשא ביל ןמטכיל
 ותשאו עשוהי ריונגנל
 ותשאו ץרפ ןמרביל

 דליו הרלקו המלש ןמרביל

 םידליהו ותשאו טייחה ןמרביל
 הדירפו לארשי ריונגנל

 םידליהו
 םידליהו ותשא הרומה רדנל
 םידליהו ותשא קחצי רדנל
 םידליהו ותשא לארשי קבטול
 םידליהו ותשא בקעי ןמטכיל
 הכלמו ףלוו ןמטכיל
 םידליו ותשא בקעי רלפרהל
 ותשא םייח ןייטשקל
 הדליו ותשא לאומש ןיישטקל
 םידליהו ותשא יודנל

 ותשאו לדייפ גטנומ

 ותשאו לבת גטנומ

 ץינימ תרבג

 יצנרב ותשאו ןרהא ןמיינ

 םינב הלייבו לצרה גרבנרינ

 ,הנרב תונב ,ריאמו עשוהי
 הגייפו האל ,הרובד

 םידליהו ותשא לאונמע לובוס
 םידליהו ותשא ןייבשיפ
 םידלי 2 ותשאו לארשי רצופ
 הדליו ותשא ץנירפ
 ותשא לאכימ טווהרגניפ

 םידליהו
 םידליהו ותשא לווק רופ

a aN NIE PT NR PEN ED EE TEDגעט:  
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 מחפשמו רנייק | םידליהו ותשא ןבה טוחרגניפ |
 םהרבא רלק ותשא ףלוו ןייטשלקניפ |
 םידליהו |
 םידליהו ותשא ריאמ ךיליירפ |
 םידליהו ותשא ףלוו רלסקיפ |
 םידליהו ותשא שרה רנייר םידליהו ותשא ףלוו רסרפ |
 טסורוראפ ןתונניבור םידליהו הביוטו לרב ךיליירפ |
 םידליהו הגייפו רמתיא ךיליירפ |
 םידליחו ותשא ךיליירפ |

+ 

 רליו ותשא רססולש הקברו םהרבא ןייטשלקניפ |
 םידליו ותשא לואש ןמגטש ותחפשמו םיובטור |

/ 

 ותוחאו רודיזיא ןייטש | םידליהו ותשא לרב ןייבשיפ |
 תבו ןב ותשא spss אריפש םידליהו ותשא לאכימ גרבספ |
 תבו ותשא םהרבא ןייטש םידליהו ותשא גנזה רלקניפ |
 הרשו לארשי ןמגטש | םידליהו ותשא לארשי ןייבשיפ |
 םידליהו ותשא דוד רלצרמש םידליחו ותשא ןבואר ךיליירפ |
 םינב ינש לבוסו לשיפ רפרש םידליהו ותשא שריה לגופ |

Sap |תבו סחנפו השמ םידליהו ותשא לטומ  
 םידליהו לרפו לרב ךורפש םידליהו לחר ותשא דלפ |

 | םידליחו ותשא הלייבו ךורפש
 םידליו הלופו חרז ןייטש

 | םידליהו ותשא טידנב לגיפש |
 םידליהו הזורו השמ לגיפש םידליהו ותשא םקעי גניריצ |
 דליו הלדאו לאוי ץרווש .

 ותחפשמו כלרמש

 עישאס ץרוש
 ףסוי הדוהי ילבייל ץרוש | םידליהו ותשא בקעי טילבנרוק |

 עדניה ץרוש הדליו הזורו לארשי רננילק |
 רזעילאל האושנ המחור ץרוש הליק יבג- דלפניילק |

 םהידליו גרבסגינק לאומש ר"ד דלפןיילק |
 הרש ותשאו בקעי ףרש ותחפשמו ||
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 וקסניהרפ ישודק

 היח רגנוא
 הקבר ותשא ,יבצ רגניטא

 .םידליהו
 היניט ותשא ,רלפנסא ר"ד

 םידליהו
 (יקבילפ רפכ) ןורא תחפשמ
 ותחפשמו שרה ןמטרא
 םידליהו ותשא ,רזייל ןמטרא
 הקבר ותשא ,םולש ןמטרא

 .הרלק םתבו

 ,יכררמ"םהרבא ד"באב ברה
 םידליהו ותשא

 הדלוג ותשא ,ריאמ רטלוכוב
 .יבצ םנבו
 לרפ ותשא ,סחנפ רטלוכוב

 םידליהו
 הכלמ ותשא ,בד טלוכוב

 ,םידליהו
 םידליהו ותשא ,ךור רדניכ
 הליב ותשא ,קחצי רלטרב

 רנוי והיעשי 'ר תב
 .הטניו שרה םידליהו

 .םידליהו ותשא ,לרב דנרב
 ותשא ,קחציייכדמ דנרב

 םידליהו

 םידליהו ותשא ,יאמש בילטוג
 .םילילהו

534 

 םידליהו ותשא ,ןימינב רשטויד
 ,(יצרב) בד רמירד

 ,יצרוי םנב ,רתסא ותשא
 .יכדרמ הנבו יצנפ םתב
 .םידליה ותשא ,הדוהי רמירד
 .םידליהו ותשא ,לשיפ רמירד
 (הנמלא) הביר רמירד
 .םידליהו הלעב ,תבח רמירד
 הלטב ןותב ,גילז רשרד

 ,םידליחו
 .םידליהו ותשא ,רזייל רשרד
 .ותחפשמו לשיפ רשרד

 ,ה'צלב ףבה
 .םידליהו ותשא ,ךורב רבה
 .םידליהו ותשא ,רכששי רבה
 .םידליהו ותשא ,םוחנ רבה
 הנשוש ותשא ,עטנ רבה

 (בוליבנ) בקעיו השמ םהוינבו
 .יצבב תבהו ותשא ,יבצ רבה
 .םידליהו ותשא ,לואש רבה
 הלעב ,התב ,רבה הנמלאה

 .םהידליו
 .םידליהו היטע ותשאו ןמכוה
 ותשא ,(ב"וש) םולש ןמכוה

 .םידליהו הצמירפ
 .םידליהו ותשא ,ךורב ץיברוה
 .םידליהו ותשא ,השמ ץיברוה
 (SAWS םוחנ ץיברוה
 .הביר ןרוה
 הקבר ותשא ,רטלא רלזייה

 .םידליהו



 ותשא ,ןושרג רלזויה
 ותחפשמ ינבו

 ass חנבו הרובר לרזייה
 ותשא ,דוד רלזייה

 .ותחפשמ ינבו
 רתסא SAWS ,באז רלזייה

 ,(בוליבנ רפכ) םידליהו

 ותשא ,,קחציירזייל רלזייה

 (בוליבנ רפכ) םידליהו הינה

 הרובד ותשא ,בקעי רלזייה
 .(םוליכנ רפכ) םידליהו

 SS ותשאו בקעי רלזייה
 (םוליבנ רפכ)

 הצכב ותשא 4,קיזייא ןמליה
 (בוליבנ רפכ) םהרכא םנבו

 .םתבו ותשא ,רטלא ןמליה
 (הנמלא) הליב ןמליה

 .ותחפשמו דוד ןמליה
 ,יבצ ,וינומ וידליו קחצי ןמליה

 לדניישו םחנפ
 .ותחפשמו לארשי ןמליה
 .םידליהו ותשא ,המלש ןמליה
 .(הנמלא) הרש ןמליה
 .םהינבו ותשא ,סחנפ ןמטרה
 .םנבו לחר ותשא ,הירא ןמרה
 .תונכהו בקעו ןמרח
 הנייפ ותשא ,יכדרמ ןמרה

 .םידליהו
 הדלז טריוושרה

 (באז ץירקל לש ותנתוח)

 ותשאו יבצ להאוו
 ,םנבו ותשא ,לקי גרבפיוו

 הקבר ותשא ,ףסוייהשמ טריוו
 .םידליהו

 A265 .הרפנחו יפצ טרייל
 .םידליחו הלטב ,תבח טריוו
 הכלמ ותשא ,חרז דלפרטניו

 (בוליבנ רפכ) םידליהו

 המורפ ותשא ,באז רלקניו
 ,םידליהו

 רתסא ותשא ,םייח רניו
 ,םידלוהו

 ותשאו לדנמ רניו

 ותחפשמו ךורב ןייטשניו
 .(יקבולס רפכ)

 .(אפורה) ןורבסיוו ר"ד
 (ss הדירפ ןמפיו

 .(בוליבנ רפכ)

 הטלא רנציו
 המולב ותשא ,לאומש לפמו

 והיעשיו לצרה םהינבו
 (בוליבנ רפכ)

 .םהינבו ותשא ,םייח דלפנווז
 הדלוג ותשא ,ףסוי רפיז

 .םידליהו
 ,(חקורה) דוד רנדנז

 ,םנבו ותשא
 .(יקבולפ רפכ)

 ותחפשמו השמ ןמרגנוי
 הנח ותשא ,קחצי רנוי

 .םתחפשמו
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 "הרש ותשא ,וחיעשי רנוי
 ,הקבר ,הוח םהידליו הטיא
 ,םקעיו היתפ ,ךורב

 ,םידליהו ליטא לקי

 ,הותוובו הליוק רמדול
 .םידליהו ותשא ,ףסוי קַאװטול
 ותשא ,(שרה) יבצ קאווטול

 .םידליהו הינה
 .ותחפשמינבו לאומש ןמדנל
 הרובד ותשא ,המלש לפמל

 םידליהו
 לחר ותשא ,לארשי רקביופל
 םהידדיו םיובנזח לוד 'ר תב

 .דודו הרפש
 םידליהו ותשא ,לאלצב ץירקל
 הדניה ותשא ,באז ץירקל

 .םהידלי תשלשו

 היציג ותשא ,השמ רטלמ
 .םידליהו

 .הרובד ותשאו םהרבא רגצמ

 .םידליהו ותשא ,לכימ רלדנ
 .םידליהו ותשא ,יבצ רלדנ
 .תונבהו ותשא ,השמ םיובסונ

 .יצנפ ותבו ותשא ,לדנמ טומס
 .םידליהו ותשא ,לארשי לדנס
 .ותחפשמו (ןעשה) ףסוי לגופ
 ,םידליהו ותשא ,קיזייא סקופ

536 

 ,םידליהו ותשא ,בקעי םקופ
 הגייפ ותשא ,ןמחנ ןייטשרעייפ

 .םהיתונבו
 ותשא ,(ןזחה) לדנמ רטניפ

 i“ כחצי 'ר תב .,הליצ
 .םידליהו

 ,בייל היראינילעז ןייבשיפ
 .םידליהו ותשא

 הליב ותשא ,ןמלז ןמדירפ
 (םוליבנ רפכ) םידליחו

 ,שיבייפיאגרש ןמדירפ
 .םידליהו

 .םידליהו ותשא ,ךיליירפ

 ותחפשמו דוד דניורפ
 .(יקבילס רפכ)

 .םידליהו ותשא ,הילדג שירפ
 המולב ותשא ,השמ שירפ

 .לאומשו המלש םהידליו

 ותשא

 .םידליהו ותשא ,רשא ,רלריצ
 .םידליהו ותשא ,ףלוו רלריצ
 .םידליהו ותשא ,ףסוי רלריצ
 לריצ ותשא ,סטמ רלריצ

 .םידליהו
 םאהו היתויחא ,הירמ רלריצ

 .םידליהו ותשא ,רקוק
 ,םהיתונבו לדייא ותשא ,ץרוק

 .(בוש) ריאמ"השמ
 "השמ הלעבו לדייא לש אמא
 .(ב"וש) ריאמ

 ותשא ,שירעב טורבנילק
 םידליהו

 .הגייפ ותשאו דוד טורבנילק



 SAWS ,באזיףסוי טורכנילק
 .םידליהו

 .םידליהו היספ ותשא ,בד רנק
 היתוגבו היח רנק

 .הכלמו תידוהי
 הכיוט SAWS ,ןרחא רנטסק

 ,םידליהו
 .םהיתונבו ותשא ,ףסוי רלסק
 היח ותשא ,קחצי ןמצק

 .ותחפשמו
 .היתונבו (הנמלאה) ןמצק
 .(הפואה) םייח ןמטיורק

 .םידליהו ותשא
 הכרב ותשא ,השמ ןמטיורק

 .םידליהו
 ותשא ,קיזייא ןייטשנטרק

 ףנוי פחצי 'ר תב להר
 .םידליהו

 ותשא ,ריאמ ץיבוניבר
 .םהיתונבו

 .היפופ ותשאו קיזייא רניבר
Wh MAS המולכ “sss 

 תידוהי ותשא ,דוד ןיבור
 .והיעשיו הירא םהינבו

 הלדא ותשא ,היפוז ןיבור
 .םידליהו

 .ותשאו לדנמ ןיבור
 ,הדוהיזטהרבא םיובנזור

 .םידליהו הרלק ותשא
 ,(ב"ושה) רוד םיובנזור

 .היח םתבו אניפ ותשא
 וידליו עשוהי םיוכנזור

 .ףודו הפלמ

 ויתונבו ותשא ,םולש םיוכנזור
 .רתסאו הליב ,לדנימ

 הירא-לאומש םיובנזור
 ,םיובנזור דור 'ר לש נב

 .םידליהו ותשא ,דוד לטנזור
 הטי לטנזור
 .(הנמלאה) הליב ןמטור

 .םתבו ותשא ,באז ןמטור
 ותשא ,יבצ"הדוהי גרבנטור

 Ae ,הלבר םהידליו הפיצ
 .הביוטו

 ותשא ,קחצי גרבנטור
 .םידליהו

 ותשא ,שירעב בד רנויר
 ,םידליהו

 ותשא ,לצרה ןּפשטכר
 .םהיתונבו

 יצנרב ותשא ,הרוהו ןפשטכר
 .לארשי םנבו
 ותחפשמו ףסוי ןפשטכר

 .(יקבילס רפכ)
 .הנימ ותשאו ריאמ ןפשטכר
 ,ותשאו המלש ןפשטפר

 .םידליהו ותשא ,באז רצר

 .םידליהו ותשא ,לכימ ןמפיש
 .םידליהו ותשא ,ריאמ רלרמש
 .םידליהו ותשא ,דוינש
 .ותחפשמו הנב ,הנח רצינש
 .התחפשמ ינבו הטי רצינש
 המולב ותשא ,ריאמ קינלוקש

 .םידליהו
 ותשא ,יכדרמ רלצנרש

 .םידליהו
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 טלאהניא M ןכות

 היתורוקו הרייעה

 ונתרייע -- רלדירפ .ז

 . הירוטסיה יקרפ -- WP“ .פ

 השעמ-ישנאו םידיסח ,םינבר

 . בוטאינזור לש ןורחאה הבר -- ןשוחה תוצק -- רהוז-רה הדוהי

 . ברה ma - רטכורפ .מ

 .צ .י 'ר ןיידה -- גניורמה ברה -- ו"לה רזייל לארשי -- ןפשטכר .י

 ם"תס םירפוס ,םייבר ,םילהומ ,םיב"וש ,שדוקדילכ ישנא ,ןרוק

 won זױלקה -  ןרטש .מ

 תינויצה העונתה

 . ינויצה ןוזחה ימיב בוטאינזור -- ל"ז רגרב .ח ר"ד

 ,יחרזמה ,ןויציילעופ ,םייללכ םינויצ ,םינויצה תורדתסה -- ןפשטכר יי
 וניזקה ,ץולח םתס ,ר"תיב ,ריעצה רמושה ,הינודרוג ,אביקעיינב ,הוחא

 . תירבעה הירפסה -- ל"ז ףרש-רלדירפ םהרבא

 . "ןויצ רשבמה. -- ךלמילא טידנב .ר -- רהז-רה .י

 ידוהיה ךוניחה

 . ידמלמו ירומ -- ץרַאוװש דוד-ןב

 . ליכמ לאיחי 'ר -- גרבספ .ד

 'מע

17 

18 

23 

35 

38 

46 

53 

54 

62 

65 

69 

73 



 'מע

 TA 6 6. 6 .  + .. ET ידלי -- ראוביונ ,י

 716 . 80... 4. .וגתוייעב םידמלמה -- ןפשטכר .י

 80. 20... . 0.0 6 .ףוניח תודסומ -- רלדירפ .י

 82 2. . . . יממעה רפסה תיב תורק -- יקסבציטל המיס

 תויומדו םישיא

 9 2 2. 2... . "וה ימשר -- ץיר-ןפשטכר .י

 98 . 2... . . ילש ןשיה רפכה ידוהי -- רלדירפ ,ז

 103 . .  . . הנושארה םלועה תמחלמ ירחא -- ל"ז ץיבורוה .צ .ב

.Bןמסייו אנינח לש םרכזל -- רנק  WO. 2... 4.  . 

 1125 2 2 2... קינרב השמ יבא -- קינרב-יאקרב קחצי

 18 2... . .  0.0 . ללק ךורב - ףרש-רלדירפ .א

 1195 2. . . . ולעפו שיאה -- גרברעיוז םהרבא -- רהזירה ,י

 124. 2... . 0.00 . םהרבא יבס -- רהזירה רתסא

 26 ©. 2... 4... תוינקדצ םישנ - רהזירה םירמ

 14 8 2 6 « + « ww + .+ » הילכשמ = TOIT ;ם

oe - BM WY1125 20 2... . .  בוטאינווב םולש  

 בב 2... 4 4... םימיענהו םיבהאנה -- ןרטש .מ

 12 6 6 אה ₪ ₪ האי ₪ יע{ .א יש דל למ - ןרטש 3

 440. . 80... . .  תוחמשו תועדותה ימי -- רהז-רה .י

 180 6 6 6 + 8 4 ++ + + +  "לוה -- ןרמש .8

OTFא א .+ + "גיחה בקצי  + HB 2 2 ee el 

 1540000000. 00 . . םיכלוהל ןורכז -- ראוביונ .י

 ןוילכו ןברוח

 1[ 7 יא ₪ 3 או .+ .8 האושה תונשב -- קוטול היעשי

 9080004004 + א 3 האושה תנשב יתורוק -- ץיבורוה .צ .ב

 25... . .  .  .  .  .הגירהה םוקמב -- דלפניו .ז

 27 0. 2. 2... . + םלועה תומוא ידיסח -- דלפניו .ז



 'מע

 וקסניהרפ

 225. 2 2 8... 0... + הרייעה -- רלקניו .א

 24 || . . בושייה תובא ,םיובנזור דוד 'ר ברה -- ןייודנרב .א

 222 . .  תודסומ ,יקסניהרפ ישודק ,ןייפלרב הדוהי -- ןמרגנוי .י

 37 2 2... 2 2... אבא תיב -- רואגנל .י

 שידיי -- ךוב-רוכזי

 240 2 2... 00. ךובדרוכזי רעזנוא -- רעלדירפ .ז

 24 2. . . . ווָאטָאינזָאר ןיא ןרָאי עניימ -- ל"ז קַאװטול ,ד .מ

 319 ,. . .ןרָאי ןוא ןטייצ ןופ םילוגלג pr -- ל"ז ץיווָארָאה .ד .ב

 סעיצאגינַאגרָא JIN ןעײטרַאּפ

 224 2 2. 2... . .  ןעײטרַאּפ - ןֿפַאשטכער .י

 425 2. , . . גנוגעוואב עשיטסינויצ יד -- ל"ז ץיווארָאה .צ .ב

 רעגייטשסנבעל JIN ןטלַאטשעג

 4268... . . .. ףרָאד ןטלַא ןיימ ןופ ןדי -- רעלדירפ .ז

 24... . . ..לָאמַא ןעוועג - ל"ז ףראש-רעלדירפ ,א

 3420200000 0.0 . . + לואטַאינזָאר -- רעיוביונ .י

 245 2 2... . . .תוביבס ןוא ןטייצ -- ל"ז סָארג .ש

 39. 2 2... 4. .םידמלמ עניימ -- ל"ז סָארג .ש

 2358 2 2 2... . . הליפת יתב -- PVRS .צ .ב

 362. . . SP WSK PR תודועס שולש וצ -- רעטכורפ .מ

 364 2 2... . תבש רעקידרעטניװ א -- םיובנשריק .ש

 35 2. 8... . .  .  תופרש - ןֿפַאשטכער יי

 37. . . . RT עוועוו -- ןאמפָאה-ןאמסייוו .ט



 טכילפ ןוא ייוומיה -- םינע .ס

 קינווָאוודמל רעד -- דָארלסקַא י

 דנַאל ןגייא וצ -- ןאמטפיוה .מ

 ווינשַארב

 . עלעטעטש ןיימ -- רעדנעלסיוא .מ

 . ןדי עטשרע יד -- גרעבנרינ .ב

 ווָאשטירָאווס

 . ףרָאד ןיא ןדי -- דלעפנייוו .ז

 . טייקנייש רענעמוקעגמוא ךָאנ רערט א - ןַאמדירפ-רעלזייה תידוהי

 םוקמוא ןוא ןברוח

 . ןייפ PR רעמָאי ןופ לָאט pr -- קאווטול .י

 . טולב ןוא רעייפ ךרוד -- ל"ז ץיווַארָאה .צ .ב

 ןדלעה ערעזדנוא -- קאווטול .י

 . ייברהו רמוכה -- רהזירה .י

 IPT -- רלדירפ .ז

WPSםואבסונ לאקזחי 'ר ,םיובנזור בייל-לאומש ,לגיפש קחצי -- שפנ , 

 סלג דוד 'ר

 ,רלדירפ ףסוי ,רצינש יכדרמ ,רלזיוה והילא -- ונלכיש רשא םינבה

 . טוגניד לאכימ ,גרבנרטש רזעילא ,רלדירפ לאוי

 . ונתאמ וכלהש הלאל ןויצ

 ןורכזל תורנ

 'מע

375 

376 

378 

381 

384 

389 

391 

394 

445 

455 

460 

463 

468 

21 

24 

26 



Widman Bronci 

Widman Jeschaja 

Widman Schlomo 

Wigdorowitz Mates 

Wilner Mates 

Wirt Israel 

Wirt Schmuel 

Wittlin Richard 

Wohl Benzion 

Wohl Dawid 

Wohlbeschaffen Alte 

Wohlbeschaffen Esther 

Wolfrom Josef 

Wolkentreiber Aron 

Wolkentreiber 

7 

Zimmerman Aron 

Zimmerman David 

Zimmerman Meir 

Zimmerman Mosche 

Zimmerman Nachum Leib 

Zimmerman Schalom Dawid 

Zimment Dawid 

Zwang-Gelobter Mendel 

Ogrodnik & Wife 

Wasserman Schaul 

Dr. Wasserman Schlomo 

Wasserman Zelda 

Weber Feiwel 

Weber Gdalja 

Weinfeld David 

Weinfeld Itzchak 

Weinfeld Lipa 

Weinfeld Munik 

Weinfeld Rosi 

Weinfeld Wolf 

Weinloes Schmuel 

Weinreb Josef 

Weinreb Mosche 

Weinstok 

Weiser Itzchak 

Weiser Mosche 

Weiser Seide 

Weiss Berisch 

Weiss Jehoschua 

Weissberg Juda 

Weissberg Wolf 

Weissman Aron 

Dr. Weissman David 

Weissman Michael 

Weitzner Dwora 

Weitzner Leib 

Weizman Rachel 

58 
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7 

Turteltaub Itzchak 

Turteltaub Leiser 

Turteltaub Meir 

Turteltaub Psachja 

Vogel Leib 

Vogel Abraham 

Vogel Breinci 

Vogel Noach Israel 

Vogel Hirsch Zwi 

Vogel Rivka 

Vogel Bendet 

 וש

Waechter Abraham 

Waechter Aron Leib 

Waechter Aron Wolf 

Waechter Berl 

Waechter Chaim 

Waechter Hersch 

Waechter Hersch Luser 

Waechter Itzchak 

Waechter Mechel 

Warnik 

Wasserman Asriel 

Wasserman Chaim Zwi 

Wasserman Feiwel 

Wasserman Gdalja 

Wasserman Juda 

Wasserman Meir Ber 

Wasserman Mosche 

Strassman Keile 

Strassman Mordchai 

Strassman Mosche 

Strassman Sara 

Strassman Surcie 

Strassman Schije 

Strassman Wowi 

Strauchler Chaim 

Stromwasser Abraham 

Schnee of Luhy 

Spiegel Eliezer 

Spiegel Chana 

Suesser Breindel 

Suesser Dwora 

Suesser Meir 

Suesser Rachel 

Suesser Zacharia 

Suesser Zalman 

Tanne Aba 

Tanne Hirsch 

Tanne Jehoschua 

Tanne Juda Hersch 

Tanne Lipe 

Tanne Meir 

Tanne Schula 

Tanne Wewci 

Taub Meir 

Teitelbaum Schlomo 

Tepper Sara 

Tisch Mordchai 

Trau Israel 

Turteltaub 



Spiegel Schabsi 

Spiegel Schlomo 

Springler Perez 

Stein Josef 

Stein Nachman 

Stein Sara 

Stern Alter 

Stern Benjamin 

Stern Chaskel 

Stern David & Simha 

Stern David 

Stern Dina 

Stern Golda 

Stern Jtzchak 

Stern Josef Schimon 

Stern Juda 

Stern Juda Hirsch 

Stern Mendel 

Stern Mordchai 

Stern Mordchai Monti 

Stern Schlomo & Perl 

Stern Schlomo 

Stern Sosie 

Stern Sucher 

Stegmann Malcie 

Sternbach Juda 

Sternbach Josef 

Sternbach Schaje 

Strassberg Benzion 

Strassman Benjamin 

Strassman Sara 

Strassman Henci 

Strassman David 

Strassman David & Leni 

Strassman Frieda 

Strassman Jakob 

Schlosser Josef 

Schnitzer Chaim 

Schnitzer Herman 

Schnitzer Sara 

Schumer Itzchak 

Schumer Wili 

Schwalb Chaim Ber 

Schwalb Hirsch Mordchai 

Schwalb Israel 

Schwalb Itzchak 

Schwalb Josef 

Schwalb Pini 

Schwalb Schimon 

Schwarz Leibele 

Schwarz Mordchai 

Schwarz Natan 

Schwarz Sosie & Hinde 

Schweinfeld Rivka 

Schwindler Baruch 

Schwindler Elci 

Schwindler Israel Juda 

Schwindler Itzchak 

Schwindler Mordchai 

Segal Mordchai 

Seinfeld Chaim 

Semel Avon 

Sindler Ester 

Sindler Rivka 

Sittler 

Sperling Ruchcia 

Spiegel Bendet 

Spiegel Benjamin 

Spiegel Eli 

Spiegel Mordchai 

Spiegel Mosche 

Spiegel Sara Rivka 

56 
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Rosenman 4 

Rosenman Mosche 

Rosenman Schmuel 

Rotenberg Chaim 

Rotenberg Chune 

Rotenberg David 

Dubschera 

Rotenberg Eli 

Rotenberg Jsrael 

Rotenberg Jakob 

Rotenberg Josef 

Rotenberg Meir 

Rotenberg Rivka 

Roter Marek 

Rotfeld Abraham 

Roth Bezalel 

Roth Chaim David 

R 

Radler Feiwusch 

Rappaport Fani 

Rattenbach David 

Rechtschaffen Bluma 

Rechtschaffen Efraim 

Rechtschaffen Etel 

Rechtschaffen Schalom 

Rechtschaffen Schimschon 

Reiner David 

Reiner Leibusch 

Reinharz Schmuel 

Reiss Itzchak 

Rosenbaum Beile 

Rosenbaum Ester 

Rosenbaum Eti Rivka 

Rosenbaum Hirsch Meilich Roth Meier 

Roth Schmuel 

Rubin Bezalel 

Rubin Hirsch 

Rubin Mosche of Rowno 

Rubinfeld Jakob 

Rubinfeld Josef 

Rubinfeld Juda 

5 

Sobel Itzchak 

Dr. Sabat Schmuel 

Dr. Safir Schimon 

Samet Mirjam 

Scharf Jekel 

Schenkler Berci 

Schindler Sosie 

Rosenbaum Joel 

Rosenbaum Leib 

Rosenbaum Schlomo 

Rosenbaum Sobel 

Rosenberg Alexander 

Rosenberg Asriel 

Rosenberg Eisik 

Rosenberg Josef 

Rosenberg Menasche 

Rosenberg Mendel 

Rosenberg Mosche 

Rosenberg Mosche 

Rosenberg Schabse 

Rosenberg Schmuel 

Rosenberg Wolf Ber 

Rosenman 

Rosenman 

Rosenman Israel 



  ST DE EENו... --

Meiseles Leib 

Meiseles Mosche 

Meiseles Natan 

Meiseles Schlomo 

Dr. Menkes 

Mensch Bernard 

Menschenfreund 

Milstein 

Milrad Menasche 

Milrad Mosche 

Milstein Mosche 

Muenz Baruch 

Muenz Mosche 

N 

Nemlich Mendel 

Nemlich Schmuel 

Nussbaum Israel 

Nussbaum Israel Gezl 

Nussbaum Schalom 

Nussbaum Schmuel 

Nussbaum Schmuel Rivka 

P 

Pineles Mendel 

Pohoriles 

Press Aron 

Press Leib 

Press Mosche 

Presser Abraham 

Presser Schaje 

Prinz 

Lichtman Herman 

Lieberman Zacharia David 

Lindenwald Schmuel 

Litauer Bernard Dentist 

Loew Davia 

Loew Jakob 

Loew Josef 

Loew Mordchai 

Loew Schalom 

Loew Schmuel 

Londner Alte 

Londner Breinci 

Londner Dwosi 

Londner Israel-Hirsch 

Dr. Lusthaus Dolek 

Lusthaus Ester 

Dr. Lusthaus Nunek 

Lustig David of Spas 

Lustig Mosche Jakob 

Lustig Sische 

Lutwak Chaim Schimon 

Mansfeld 

Margulis 

Mark Abraham 

Mark Dwora 

Mark Hirsch 

Mark Mordchai 

Rabi Matzner 

Meier, Robbi’s Widow 

Meiseles Chaim Schlomo 

Meiseles Chaim Schlomo 

Meiseles Gitel, Hirsch, 

Herzl 



Kopf Pini 

Kopf Sara 

Kornbbluet Abraham 

Kornbluet Jsreal 

Kornbluet Meir 

Kornbluet Mosche Mechl 

Kreiter Leib 

Kreiter Schalom 

Kriegel Baruch 

Kriegel David 

Kriegel Hensel 

Kriegel Pepci 

Kuker Baruch 

Kuperberg Sischi Arie 

Kuperberg Zwi 

Kurz Josef 

Kurzberg 

L 

Landsman Benzion 

Landsman Dunio 

Landsman Hirsch 

Landsman Issar 

Landsman Meilech 

Landsman Mendel 

Landsman Mosche 

Langer Leiser 

Laufer Jakob 

Laufer Josef 

Laufer Nachum 

Lehrer Jakob 

Lehrer Taube 

Leiner Mosche 

53 

Kassner Bendet 

Kassner Eli 

Kassner Josef 

Kassner Natanel Sani 

Kassner Scheinci 

Katzman Elieser 

Katzman Itzchak 

Katzman Ita 

Katzman Schaja 

Katzman Schimschon 

Kaufman of Pohorilec 

Kaufman Chaim Hirsch 

Kaufman Josef 

Kaufman Meir 

Kaufman Menasche Ber 

Keller Benjamin 

Keller Godl 

Kilstok Jehuda 

Kirschenbaum Chaim 

Kirschenbaum 

Kirschenbaum Leib-Arie 

Kleinbrod Jakob Juda 

Klinger Ester 

Klinger Israel 

Klinger Leib Josef 

Klinger Leiser Ber 

Klinger Malka 

Klinger Mordchai 

Klinger Mosche Josef 

Klirsfeld Zwi 

Koenigsberg Ruhama & 

Husband 

Kopf Ester 

Kopf Josef Hirsch 

Koral Eli-Jona 

Korn Juda Zwi Dajan 



Jaeckel Chaim Ascher 

Jaeckel Elieser 

Jaeckel Frieda 

Jaeckel Lea 

Jaeckel Schalom 

Jaeckel Tila 

Jampel Bendet 

Jampel Godl 

Jampel Hersch 

Jampel Jakob 

Jampel Mechel of Spas 

Jampel Menasche 

Jampel Mosche 

Jonas Eti of Spas 

Jonas Jtzchak of Spas 

Jungerman Schlomo 

K 

Kohn Abraham 

Kahane Dr. 

Katz Dr. Isidor 

Katz Strutin 

Kalman 

Kartschman Baruch 

Kartschman Chaim 

Kartschman Jakob 

Kartschman Juda 

Kartschman Kunie 

Kartschman Rachel 

Kartschman Wolf Ber 

Kassner Alte 

Kassner Aron 

Kassner Bunim 

Kassner Bendet 

Hilman Schimon 

Hochberg Leibci 

Hochman Leibisch 

Hoffman Abraham 

Hoffman Jakob 

Hoffman Jehoschua 

Hoffman Leib 

Hoffman Mordchai 

Hoffman Schalom 

Hofman Wewi 

Hoffnung Mosche 

Horn Josef Zwi 

Horowitz Baruch 

Horowitz Berl 

Horowitz Eliahu 

Horowitz Chaskel 

Horowitz Eliahu 

Horowitz Hersch 

Horowitz Jsrael 

Horowitz Jzchak 

Horowitz Kalman 

Horowitz Dr. Leo 

Horowitz Malka 

Horowitz Mates 

Horowitz Mendel 

Horowitz Moshe 

Horowitz Mosche 

Horowitz Rivka 

Horowitz Roza 

Horowitz Schmuel 

Jaeckel Ben Zion 

Jaeckel Chaja-Batja 
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Friedler Leib Godner 

Friedler Mordchai Goldschmidt Aiter 

Friedler Mosche Goldschmidt Schmaja 

Friedler Raschi Groll Abraham 

Friedler Schmuel Gross Mordchai 

Friedler Schmuel Gruessgott of Rowno 

Frisch Chaim 

Frisch Feiwisch 

Frisch Godl H 

Frisch Israel 

Frisch Jehuda Haber Chaim 

Frisch Leibisch Halpern Chawa 

Frisch Meci Halpern Josef 

Frisch Meir Halpern Kalman 

Frisch Schmuel Hammermann Dwora 

Frischman Gold of Wigoda Hammermann Jakob - 
Fruchter Jakob Hammermann Schmuel 

Fruchter Meschulem Hauptman Leib 

Fruchter Mosche Hausman Abraham 

Heisler Abraham 

Heisler Dawid 

G Heisler Fischl 

Heisler Jacob 

Ganz Mendel Heisler Jakob of Dubka 

Geller Buci Heisler Mordchai 

Geller Bunem Heisler Mosche 

Geller Chaim Heisler Mosche 

Geller David of Spas Heisler Ruben Gecl 

Geller Elieser Heisler Schaja 

Geller Meir Heisler Simcha 

Geller Mordchai of Spas Heisler Sucher 

Gelobter Josef Helfgott Eli 

Gelobter Hirsch Hochman Jakob 

Gelobter Israel Helfgott Schmuel 

Gelobter Chaim Heller 

Gertner Sara Herz Gitel 

(SRS a I a ee 
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Erber Leib 

Erdman Abraham 

Falik Leib 

Falik Max 

Falik Schabse 

Faasberg Mechel 

Feld Michael 

Fendel Jakob 

Ferscht Philip 

Feuer Dr. Isidor 

Feuerstein Jakob 

Feuerstein Josef 

Fink of Swaryczow 

Filer Schmuel 

Freier Jehuda 

Frenkel Meir 

Freilich of Luhy 

Fried Dr. Abraham 

Friedenberg Zwi 

Friedler Abraham 

Friedler Leibisch 

Friedler Abraham 

Friedler Uri 

Friedler Aron 

Friedler Bendet 

Friedler Chana 

Friedler Chana 

Friedler Eisig 

Friedler Ester 

Friedler Fischl 

Friedler Hirsch 

Friedlier Israel 

Deutscher Schalom 

Diamand Avigdor 

Diamand Baruch 

Diamand Bina 

Diamand Israel 

Diamand Jehuda-Josef 

Diamand Reuwen 

Diamand Schaje of Hem 

Diamand Schimon 

Diamand Schimon 

son Baruch 

Diamandstein David 

Dornfeld Avigdor 

Dornfeld Chaskel 

Dornfeld Nachman 

Drach Abraham 

Drach David 

Drach Mosche 

E 

Edelstein Beile 

Edelstein Lea 

Edelstein Max 

Edelstein Schlomo of Spas 

Eichenstein David 

Ekstein Bronci 

Ekstein Chaim 

Ekstein Gitl 

Ekstein Mordchai 

Ekstein Reisel 

Engelman Bunio 

Enis Alter 

Erber Fani 

Erber Hani 
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MARTYRS OF HOLOCHAUST 

(PERSONS & FAMILIES) 

Berger David 

Berger Mishel 

Berger Pinchas 

Berger Sucher son Josef 

Berger Sucher son Pinkas 

Berman of kamin 

Bienstok Jehuda 

Bienstok Moshe 

Birnholz Mirjam 

Birnholz Schimon 

Bitkower Dwora Spas 

Bitkower Mordchai of 

Spas 

Bitkower Zacharia 

Bitkower Zeev-Wolce 

Blau Josef 

Bleicher Abraham Zwi 

Bleicher Jtzchak 

Brand Abraham 

Brand Chanina 

Buchwalter Mordchai 

Bunim Mordchai 

D 

David Frieda 

Deutscher Abraham 

Deutscher Chana 

Deutscher Lote-Scheindel 

Deutscher Mirjam 

A 

Adler David 

Adler Chaja 

Adler Fruma Fassberg 

Adler Gitl 

Adler Schmuel 

Adler Willy 

Adlersberg Wilek, Sigi, 

Lonek, Berta 

Andacht Abraham 

Andacht Itzchak 

Andacht Schalom 

Arnold, son in law 

of Izchak Schwaeb 

Artman Israel Leib 

Artman Mosche 

Artur son in law 

Goldshmid Shmaja 

Axelrad David 

Axelrad Schlomo 

Axelrad Zvi-Hirsch 

B 

Barnik David 

Barnik Eisik 

Barnik Jehuda 

Berei Abraham 

Berenfeld Moshe 

Berger Chaja Udel 

Berger Josef 





It is significant for Rozniatow that this club occupied two 

rooms in the house of Sosie Heller at the market square — 

rent free. A number of Jewish youngsters joined the Chalu- 

zim, preparing in Hachscharot groups for emigration to 

Palestine. 

Alongside and all over the years Rozniatow had a most 

active group of amateur actors, who put on many theatricals, 

all except two in Yiddish. The only two plays enacted in 

Hebrew and Polish respectively were failures and never re- 

peated. Among the actors stood out Sender Friedler — born 

theatrical talent and excellent comedian, an superb Falstaff. 

He is remembered also as having been among the founders 

of the Rozniatow Landsmannschaft Society in New York 

and one of its presidents. In one of the early plays we had 

as actors Dora Liebermann, Dr. Diamand, Zvi Fassberg, 

Dr. Berger but over the years the following appeared on the 

Rozniatow stage: Wilek Adlersberg, Juda Hammermann-Axel- 

rad, Leon Horowitz, Pinio Kanner, Simon Lieberman, Dolek 

& Nuniek Lusthaus, Shaye Lutwak, Godel Schwalb and Wein- 

felds of Swaryczow. The remembered girl-actors were: Ha- 

nia & Lea Horwitz, Andzia Kanner, Dwosia Kassner, Adela 

Kupferberg, Tonia Laufer, Nemlich sisters, Matylda Prinz, 

Lotka Rosenmann, Escia Trau, Escia Widmann, Benzion Ho- 

rowitz was often directing and prompter was Simon Dia- 

mand. 

Being away from Rozniatow as from the thirties, we 

must leave it to others to tell of the events of World War II, 

when Eastern Galicia, including Rozniatow, became a part 

of the Sowjet Ukraina, this regime lasting from November 

1939 to June 1941. The subsequent occupation by the Ger- 

mans, the physical extermination of the Jews by the Nazis, 

assisted in many cases by their Ukrainian stooges, the Jew- 

ish suffering In the ghetti, camps and Holocaust are known. 

There were Rozniatow Jews who fought against the Nazis 

in units of the Red Army and possibly lived to see the town- 

ship after liberation in 1945. Even today there may be some 

Jews living among the inhabitants of our township, but the 

Rozniatow as it was, 85 we knew it — is no more. 
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beyond the shopkeeper of Rozniatow who learnt to avoid 

even the postal parcel service, the registers of which were 

utilised by the Finance Office to gain intelligence on goods 

received. The tax collectors, attached to the Finance Office 

in the county town Dolina employed local court executors to 

enforce payment of taxes by impounding goods, furniture 

etc. while a charge of 15% was collected for overdue taxes 

plus costs for the forced collection. In many a case this 

meant the ruin of the shopkeeper who also faced much 

higher housing rates of his municipality, as a result of pres- 

sure from government on their local budgets. 

Politically, the regime made use of the always potent 

antisemitism of the population, Polish and Ukrainian, and 

open boycott and the picketing of Jewish shops enjoyed pro- 

tection by police, because the slogan ‘ONE TO HIS OWN” 

(SWOJ DO SWEGO) — nationalist in content — was applied 

to daily economics, to force the Jew out of his livelihood. 

It was openly admitted by the Poles that their fiscal 

policies and measures aimed at the undermining of Jewish 

predominance in commerce, and indeed the boycotts and 

resulting in some cases riots strangled the weakest link — 

the small man in small town. 

Notwithstanding and despite such obstacles, cultural 

activities continued in Rozniatow and they deserve to be 

recorded. 

A committee under Dr. Diamand managed to maintain 

the Hebrew School by local financing, as Jewish minority 

schools were denied government subsidies. There was a Jew- 

wish Sports Club, devoted mainly to football, and although 

no matches were ever arranged with Polish clubs, now and 

again such matches were held with other Jewish clubs of 

other townships. There was a workers’ club named “YAD 

CHARUZIM” with Philipp Ferszt as chairman but most of 

the cultural activities centered in the Civic Club under Dr. 

Safier and Moshe David Lutwak as secretary. This club ope- 

rated the Jewish Public Library, in which Leon Horowitz, 

Benzion Horowitz, Abraham Hoffmann did good work to 

maintain a high literary level and efficient administration. 
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ed Telephone services were introduced and an exchange 

was set up at the Post Office but the most visible sign of the 

new times was the autobus service that replaced the old 

cabs, vehicles and carriages. One of the first to operate a bus 

service was the Apothecary Macierzynski, on the side also 

moneylender and usurer, but then also former cabdrivers, 

Aron Zimmermann and Mejlech Landsmann became partners 

of Philipp Ferszt in operating a public bus service to Pere- 

hinsko. The third was Abraham Hoffmann, whos autobus 

was providently destroyed by fire, and he could recover the 

insurance, as the bad roads, lack of technical skill and costs 

of repairs caused heavy losses, and all these enterprises end- 

ed in financial disaster. At the end only owners who could 

themselves drive and service their buses could make ends 

meet in the field of public transportation. However, it was 

a step forward. 

So as to remind Rozniatow of their old problems and 

woes in being between two rivers, the Duba and Czeczwa, 

the town was practically submerged in the floods of 1928, 

and the Rozniatower again justified his pitiable name of 

“Nebbich”’. 

The clearly anti-Jewish system, controlled by the mili- 

tary, left only law and teaching careers open for the Jews 

leaving colleges, and many had to study abroad. While many 

of the graduates had to serve in the army with practically 

no chance to pass officer examinations, government jobs 

were invariably closed to the Jew. High school teachers 

found employment only in private Jewish colleges where 

also Hebrew was taught (some were based on Hebrew), and 

Rozniatow never had a Jewish medical man who graduated 

in Poland. This went alongside a taxing system, based on 

trading patents, or licences, with graded fees of 3 categories, 

that every shopkeeper and peddler had to obtain. This 

assured a foolproof registry for the income tax, based on 

imposition and demand. Enacted like the repeated levys — 

Danina — the official demand of income tax was arbitrary, 

and appeals against demands had to be supported by docu- 

mentary evidence, proper account books etc. This was 
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and colleges the Numerus Clausus was introduced to keep 

the Jews out from medical, agricultural and engineering stu- 

dies. Under these conditions the first parlamentary elections 

were held in 1922, and the Rozniatow Jews recorded over 

600 votes for the Zionist list to the Sejm in Varsaw. Bendet 

Berger and Munio Muenz represented then the Jewish list 

during the voting at the Municipality. 

Meantime the Poles introduced their own currency, the 

Mark, while the Austrian Krone and Ukrainian Karbowaniec 

became cbsolete. However, the contiuing devaluation of the 

Mark, opening up of contacts with foreign countries and 

influx of American Dollars from mailings of relatives created 

a new trade — the illegal dealing in foreign currency, which 

only added fuel to the ever burning antisemitic fire. While 

1919 the Ukrainians made in towns razzias on Jews, to rob 

them of remade military uniforms and boots, the Poles have 

in 1922/23 organized even larger razzias, to go over pockets 

and confiscate Dollars. 

The reform of 1924 by the issue of the Polish Zloty 

caught the Rozniatow Jews unaware, and they again paid a 

heavy price for the unasked, unexpected blessing. The rapid 

change caused a sharp economic crisis, unemployment and 

recession that endured as a Jong stagnation. As the Zloty 

was based on gold, the moratorium of 1914 was cancelled, 

and the mortgages had to be repaid in Zloty — as most of the 

debitors did not care to settle the old debts in Mark. The 

freezing of rents brought housebuilding to 2 standstill, 

prompted the houseowners to keep flats unrented, and for 

new rents key money had to be paid “on the side”. 

While the Rozniatow shopkeeper and trader had more 

than enough on his shoulders, and constantly lacking cash 

and seeking credits, the reconstruction in Europe opened up 

export markets, especially for Polish coal and lumber, and 

the forests around Rozniatow as well as the oil fields assured 

a measure of prosperity for the region. This development 

offered some openings for new lawyers to settle in Roznia- 

tow, where also several dentists have set up offices. Berko 

Littauer, Shaye Lutwak, Wilek Turteltaub are so remember- 
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which could hardly maintain communications with other 
towns, and commerce shrunk to a minimum. Travelling by 
rail was a major hazard and the Ukrainians were neither 

able to set up a proper administration, nor deal with any 

economic problems. Their only measure was the issue of 
new money, called the Karbowaniec, to replace the Austrian 

Krone, and this was a calamity for the Jewish merchant. The 

shopkeepers could not refuse to accept this legal currency 

but the wholesalers would rather not part with their stocks 

for a clearly valueless scrap of paper. As an event of courage 

and determination in Rozniatow, the renewal of Hebrew 

classes by Zvi Fassberg deserves to be recorded, and we are 

happy that Zvi is with us in Israel also today. | 

Pogroms of Jews in the Ukraine under Hetman Semjon 

Petlura were the outburst of a hooligan, hopeless regime, 

and in May 1919 the Polish army “liberated” Galicia, claimed 

as a part of Poland in the XVIII. Cent. Army units under 

General Haller appeared in heroic posture with antisemitic 

songs on their lips, cutting beards of Jews trapped on trains 

and boding little good. Leniency was the slogan as regards 

the Ukrainians, and in Rozniatow only the younger Lapinecki 

was shot when resisting arrest, while the older Stefan was 

left to go free. On the other side, the new Polish Police Com- 

mandant Brojanowski demanded, and got, Jewish girls to 

scrub the floors and do the housework at the Police Station 

— an ominous sign of the new regime’s intentions. 

Gradually orderly administration was re-established but 

the Finance Office was moved to the county town, Dolina, 

and the Post Office then got the building on the hill. Zacha- 

ria David Liebermann was nominated President of the Ke- 

hilla, a hardly enviable task when the official call was: 

“JEWS TO PALESTINE”. Indeed, the Jaeckel family emt- 

grated 1920 to Palestine in toto, while Poland was led by 

ministers like the Grabski brothers — one as minister of 

Finance, the other of Education — both proudly antisemitic 

“National Democrats”. 

Rozniatow was first hit by an imposed levy, called Da- 

nina, 85 a special payment to the state, while at universities 
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sian offensive under Brussilov reached Stanislawow and Roz- 

niatow was again in the frontal zone of fire. While the first 

refugees of 1914 returned home, in 1916 several other fami- 

lies, like Leisor Itzik Loew, Chanina Weissmann took refuge 

in towns of Western Galicia, fearing a new Russian occupa- 

tion. They returned when the Russian front disintegrated in 

1917 upon the fall of the Tsar but conditions deteriorated 

also in all the Austrian Empire. Already all men between 18 

and 42 were called up, food was rationed and clothing was 

becoming a problem. Many dodged military service by hid- 

ing or self inflicted wounds, disruption of postal and rail 

communications caused serious shortages, and there was a 

general use of substitutes, known as “Ersatz”. In the fall of 

1918 the defeat of Germany and Austria caused also the fall- 

ing apart of the Austrian Empire of the nationalities, and 

one day a group of young Ukrainians, led by Stephen Lapi- 

necki, took over Rozniatow on behalf of the new Ukrainian 

Republic. A strong, uncouth lad who just a few years before 

felled and killed a cabman, Nachman Rosenmann, only be- 

cause he tres-passed over his parents’ garden, Lapinecki and 

his like were hardly the men to organize communal life and 

build a state. The Ukrainian peasants, mostly illiterate, used 

the new “freedom” to vent their hate of the Jews, to rob 

travellers on the roads but the loud acceptance of new slo- 

gans, like self-determination of peoples, facilitated some 

forms of orderly conduct. Rozniatow was spared of open 

pogroms, a very respectable farmer, Fedorenko, was appoint- 

ed Mayor. The Jews could for the first time elect a “National 

Council” as a legal basis for some communal activities. 

Chairman of the Jewish Council was Dr. Wassermann, and 

thanks to him social assistance of the poor was set up. 

A Poalei Zion club was formed in which Shalom Rechtschaf- 

fen was very active. The drama of Gordon “Chasie the Or- 

phan” was performed in Yiddish, the amateur actors being 

Tinka Berger, Shalom Rechtschaffen, Milek Turteltaub, Ja- 

cob Erber, Chajka Diamand and prompter was Moshe 

Lutwak. 

Such events were but of small solace for Rozniatow 

42 



affected many households. While all Jews professed to be 
patriots of Austria, and their allegiance was sincere, actual 

participation in war was a more serious matter, and so a 
delegation led by Dr. Feuer left urgently on a Saturday for 
Dolina, coming back with clear instructions as to who was 
to join the army. A general moratorium was declared on 
repayment of mortgages and long term debts, and while all 

local strategists expected otherwise, the Russian army con- 

tinued the offensive into Galicia. Order in town was still 

maintained by the gendarmes under their commander Fur- 

mankiewicz but the first families took refuge in other towns, 

considered safer: Dr. Wassermann, Dr. Feuer, Dr. Safir, 

Dr. Barth, Mishel Artmann, Shaye Frisch have so left. Stories 

were told of Russian Kosaks raping women, of massacres 

and pogroms — and very soon the first Kosak patrols 

appeared. Austrian government offices closed down, postal 

and railway serviced stopped and the Russian town com- 

mander 58% up his office in the house of Baron Walisz. 

There and then Peter Woloszynowicz became Mayor of the 

town, replacing Wolf Hoffmann, who jointly with Haim 

Schwarz luckily were bought out by ransom from being 

taken to Russia as hostages. 

Sales of alcohol were strictly forbidden, to prevent drink- 

ing by Russian soldiers, as Rozniatow lay on the road to the 

Carpathian range, on the border of Hungary, where the 

Austrian Army held strong positions. Austrian officials 

received no salaries, and the severest harship was so caused 

to the aging old bachelor Yona Funt, postal official with a 

silken white beard, who became a “man about town”, for- 

Jorn and forsaken, like a prediction of the debacle of Austria. 

During the winter 1915 the Austrians attacked near Roznia- 

tow, and the town came for 7 days under artillery fire but 

the attack was repulsed. Some of the younger men were 

taken to dig graves for the fallen soldiers. Gradually condi- 

tions became easier, most of the inhabitants still had some 

food and even Russian tobacco was obtainable. 

Rozniatow was liberated by the Austrians in the summer 

1915 but just a year later in the summer 1916, a new Rus- 
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religion Adlersberg. Completely blind in his later years, he 

bravely continued his educatory work and literally all of 

Rozniatow were his pupils. Remembered are also the Catho- 

lic priest Malinowski and the Greek Catholic, Jackowski, 

both highly respectable men. 

At the age of ten those of us who were to enter high 

school, called Gymnasium, sat for entry examinations, and 

so were at school in Stryi or other larger towns, being 

absent from Rozniatow over many months of the year. 

However, being at home on vacations, often travelling jointly 

in one or other direction, bonds of friendship were formed 

between us, and so groups of youth came into being. Except 

for the very first pupils of high schools, like Dr. Berger, 

Dr. Jackel, Lutwak sen. who were several years ahead of us, 

we would like to record as pals and friends: Dr. Bendet 

Berger, Izio Bermann, Dr. Wilek Adlersberg, Pinio Kanner, 

Szymek Liebermann, Rudek and Poldek Loeb], Dolek and 

Nuniek Lusthaus, Moshe and Shaiko Lutwak, Leon Horowitz, 

Munio Muenz, Milek Turteltaub, Lolek Wassermann, David 

Weissmann, and there were a number of girls. Joint activi- 

ties during vacations comprised some dances, but the main 

energies were devoted to amateur theatricals, collections for 

the Jewish National Fund, Jewish Library and later, during 

the elections of 1922, some political work. 

Others — alongside and/or intermingled with the above 

groups — who felt the need of a change, contributed one 

way or another to open up the town to the XX. Century. 

Remembered are men like Meier Kaufmann, who early joined 

the Chowewei Zion, Aron Weissmann, Abraham Hoffmann, 

Benzion Horowitz, Shimon Diamand, Lonek Erber, the bro- 

thers Tepper, Jacob Yampel, who joined in general activities. 

The Emperor continued his “gracious” reign, the Polish 

officials regularly coming to the bar of Israel Rosenmann 

for their long bouts, leaving drunk, and like the thunder 

during the summer storm, came upon Rozniatow the sudden 

awakening in the World War I. 

Immediately upon outbreak of the War in September 

1914, the calling up of men to active military service deeply 
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The main road below led into the suburb “Das Alte Dorf” 
— the Old Village — very likely the original nucleus of Roz- 
niatow, where many Ukrainians lived. Here stood the houses 
of the bookbinder Nahman Scheiner (No. 17 of Map) and 
Mordehai Mark (No. 16), and there was also the house of 
Jagiellowicz (No. 15 of Map) who married a Jewish girl. Not 
far away stood the fine house of Alter Bermann amidst a 
large garden (No. 12 of Map) on a hill. They only son of Alter 
Bermann, Izio, lives in Israel, retired from government ser- 

vice. At the bend of the road stood a small Chapel (No. 11 of 

Map). Across the road were several houses of Jewish resi- 

dents, of whom are remembered Sara Esther Horowitz, who 

had the leading grocery in town. Her daughter Zlate was 

among the first girls to learn Hebrew, and she happily sur- 

vives in Israel. Next lived Leibisch Friedler, whos sons Zaha- 

ria, Sender and Israel share in Israel our memories of Roz- 

niatow. Adjoining was the Prayer House of the Alte Dorf 

No. 10 of Map). The 185% houses on the road leading out of 

town to the village of Rowno were of Shlomo Jungermann 

(No. 4) and the restaurant-bars of Nahum & Israel Leib 

Artmann and of Chaye Adler across the road (Nos. 2 & 3 of 

Map), while the house, of Eliahu Horowitz (No. 1 of Man) 

marked the end of the Old Village, just before a small bridge 

and biforcation of the road to Pereshinsko and Rowno, lead- 

ing to the Station of the Glesinger Railway. 

Unforgettable remain our years at the Elementary School 

which we entered at the age of six. Classes were held first 

in a small house, later to become the Municipality (see 

No 25 of Map) and in several other places until the fine 

brick building was erected on the hill over the lake (see 

No. 2 of Map). The teachers were only seldom fit for their 

profession, using the cane at practically every occasion, and 

so their efforts at teaching were defeated by the hate of the 

pupils. Wladvslaw Heinrich, one of the Polish teachers, was 

also leader of the SOKOL, a Polish patriotic sport organiza- 

tion, but a habitual drunkard like most of the resident Po- 

lish officials. Of the Jewish teachers are remembered Mond- 

schein and Stark and foremost of all, our teacher of Jewish 
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stood the flour-mill (see No. 144 of Map), owned by the 

Weinfelds of Swaryczow. 

On the opposite end of the market-square, the main road 

was lined by shops on both sides, leading to the tobacco- 

nist Josef Kassner (see No. 47 of Map), turning right to pass 

the houses of Wolf Hoffmann (No. 46 of Map) where across 

the road was the house of Eisik Rosenbaum, whos son sur- 

vives in Israel. Next came the house of Rechtschaffen (No 55 

of Map) and then the house of Nissan Schindler (No. 53 of 

Map) where Chaim Schwarz lived. Here the road split at a 

right angle, one branch leading past the house of Leisor Itzik 

Loew (No. 29 of Map) and Adlersberg (No. 35 of Map, oppo- 

site), up the hill to the Catholic Church (No. 37 of Map) and 

the Sokol-House nearby (No. 38). At a lower level of the 

Church was the large house and garden of the Ukrainian 

family Woloszynowicz (No. 39 of Map) who 1924 served also 

as mayor. 

At the left of Kassner (No. 47 of Map) was a smaller 

square, remembered for the house of Itzik Barnik, the excel- 

lent melamed and opposite lived Abraham Sauerberg, eru- 

dite and liberal, whos daughter survives in Israel. Nearby 

was the large flour-shop of Israel Trau, who like Eli Yona 

Koral was a son-in-law of Wolf Hoffmann. He was a liberal 

and most popular man, survived by son and daughter in 

Israel. 

The main branch of the road, passing the corner house 

of Shlomo Widman (No. 44 of Map) led to the small lake 

below the hill, a landmark of Rozniatow. This was an artifi- 

cial lake, at the lower level of which was the flour mill, a 

Skarbek property held by Efraim Rechtschaffen (see No. 24 

of Map). A short canal under a bridge on the road fed the 

waterfall turning the millstones by way of paddle wheels, 

and here we had the extensive Skarbek farm under manage- 

ment of Weigel, later on leased by the Glesinger lumber con- 

cern. The hill over the lake commanded a fine view of the 

town, and here stood the Court (No. 20 of Map, former 

Skarbek residence), Post Office (No. 21), Police Station 

(No. 23) and the large School (No. 22 of Map). 
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shop of Israel Friedler and of the watchmaker Hersh Axel- 

rad, proud of his nice beard, probably the finest in town. 

Next to Axelrad was the house of Karczman (see No. 93 of 

Map) and there it joined to Mihael Weissmann, a part of 

whos house was held by his sister and niece, Hinka and 

Malcia Weissmann, glaziers. Many families lived in smaller 

houses in the lanes at back of the market-square but there 

was also the fine house and large orchard of Yehuda Weiss- 

berg, see No. 79 of Map. 

At the main road leading out of the market-square were 

several shops, among them the barbershop of Philipp Ferszt 

and then the Greek Catholic Church (Nos. 124 & 126 of 

Map). At the house No. 128 of Map lived Simon Strassmann, 

the town’s forwarding agent, taking care of goods arriving 

by train at the railway station Krechowice and arranging 

transportation to the shops in town. Not far away was the 

nice house of Baron Walisz (No. 132 of Map), formerly 

owned by Dr. Berwid, while on the other side of the road, 

opposite the Church, was the house of Dr. Wassermann (No. 

121 of Map), nearby lived Riva Horowitz and daughters, then 

_ the Lusthaus family at No. 130 of Map. Before the Pharmacy 

of Skalka (No. 131 of Map) we had the Newspaper and Sta- 

tionery shop of Shalom Laufer. One of his daughters was 

married to Chaim Seinfeld of Perehinsko, while the other 

had much success in leading roles of our amateur thea- 

tricals. Next to the Pharmacy was the house of Shmuel Nuss- 

baum, whos son survives in Israel. 

This part of Rozniatow was known as “Unter der Stadt” 

— suburb on the road to Krechowice, and there lived many 

families in roomy houses with gardens and fruit trees. Re- 

membered among them is the house of Leib Falik, well to 

do son-in-law of Wolf Hoffmann (see No. 134 of Map), and 

the Falik children happily survive in Belgium and Israel. 

There lived Meier Kaufmann, Lipa Tanne, Berl Tanne, while 

across the road lived Dr. Sabath, Berl Londner and Leisor 

Turteltaub, the official Registrar. Nearby the town ended at 

the bridge over the Czeczwa, and on the other side there 
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in-law of Leisor Itzik Loew. Mathis was liked by all for his 

good manners and kindness. In the same row was also the 

flour shop of Shlomo Stern, observant and decent, survived 

by a son Mordehai in Israel. Several other well to do mer- 

chants by name of Stern lived on the market square and 

remembered is Issachar Stern, son-in-law of Chaim Schwarz 

and also the very observant Josef Shimon Stern, who bought 

the house of Liebermann and "201" as son-in-law Zajde, son 

of the shochet Weiser — the most eligible young hassid of 

the town. Zajde himself was later a shochet but his wife 

Bracha implemented the income by trading provisions. Next 

to Stern lived his father-in-law Shmuel Wirt, an orthodox of 

the old school (see No. 70 of Map). At the corner of the 

market-square (see No. 63 of Map). Friedler had a large tex- 

tile shop, and his sons bought later the Hotel Weissmann. 

Next was the other leading shop of provisions and foodstuffs 

of Meier Fraenkel, observant but liberal and modern, a very 

respected citizen. Leaning on the house of Fraenkel was the 

stand of Pincio Schwalb, who also held the position of 

Shammes of the Kehilla. 

Across the road in the market-square were the shops of 

Benjamin Keller and of Mordehai Friedler, whos son Ucio 

survived Auschwitz and the younger son Chanina lives hap- 

pily in Israel. In the same row was also the shop of Jeckel 

Spiegel — the first to emigrate from Rozniatow to Palestine 
soon after World War I. in 1920. All the family settled in 

Israel, where generations thrive happily. At the next corner 

of the market-square was the house of Rabbi Hemerling, 

then of the shochet Moshe Weiser (see No. 97 of Map), then 

of Abraham Groll and there at the corner was the Hebrew 

School. 

In the same row lived also Hersh Landsmann whos 

daughter Ida married an Ukrainian, Jagiellowicz. At gravest 

risks to themselves, Mishka Jagiellowicz and wife have assi- 

sted Jews during the Nazi occupation, saving their lives, and 

manv survivors remember them gratefully. The adjoining 

side of the market-square had several larger houses in which 

dwelled traders and peddlers but then was also the butcher 
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82 of the Map). Jaeckel senior had a stationery ship and ope- 

rated also a bank. 

The first apothecary was Skalka, who was bought out 

by another Pole, Macierzynski, a smart business-man, who 

considerably enlarged the dispensary, operated an autobus, 

and as a side-line was even a money-lender. 

The medical profession would be incomplete without the 

health-practitioners who cured sick by the application of 

leeches, recommending and dispensing herbs, extracting 

teeth. Prime occupation of some was barbering, like Mattis 

Berie, who wife was most popular and respected, being the 

township’s midwife and greatly charitable. Philipp Ferszt 

had a nice barbershop, extracted teeth, was an ardend lover 

of our local theatricals and did their make-up as his contri- 

bution to the good cause. Another health-practitioner was 

Hersh Frost who also travelled around the villages. His 

children and grandchildren live in America. 

Generally respected for his learning was Chaim Schwarz 

who jointly with Pinchas Rechtschaffen held a bank in form 

of a Loan-Society. His daughter Schanzi was among the first 

pupils of the Hebrew school, and we are happy to have with 

us his eldest son, Bendet Schwarz in Israel, while other 

children live in America. 

After the great fire of 1903 the two brothers Josef and 

Pinchas Berger erected a large brick house at the market- 

square (see No. 91 of Map). Josef Berger was of the leading 

cattle exporters, and his eldest son, happily surviving in 

Israel Dr. Alter Berger was with Hersh-Mordehai Lutwak 

the first local boys to be educated in college (Gymna- 

sium) which necessitated a stay in Stryj. A daughter of Josef 

Berger, Tynka, lives in Israel while her brother Arcio passed 

away. A large shop of fine provisions and foodstuff in the 

house of Berger was bravely carried on by Rivka Horowitz, 

whos daughters were among our closest friends and of those 

Lea and her family happily survive in Israel. A little further 

up from the Bergers was another two-store brick house of 

Sosie Heller who traded in household and kitchenware, and 

the other shop in the same building was of Mathis Willner, 
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Rudek Loeb], very often guests in Rozniatow, have also be- 

come lawyers and are reported living in Poland. Dr. Simon 

Safier, earlier employed by Dr. Wassermann, has opened own 

offices in the house of Josef Berger in the market-square 

(see No. 91 of Map). He was very popular and served for 

some time as President of the Kehilla. His son, Dr. Vet. Lo- 

lek Safier and daughter Jadzia live in Poland. Employed by 

Dr. Wassermann as main clerk was also Aharon Meier Lutst- 

haus who died early. His very gifted son, Don Lusthaus, 

while on the staff of Glesingers, graduated and won his 

Ph.Dr., becoming later Professor of Lwow University, He 

and brother, Dr. Nuniek Lusthaus, met a tragic end by the 

Nazis. Their youngest brother lives in Australia. 

It is a measure of some economic progress of the town 

that in the period between World War I. and II. several 

more lawyers settled and open offices in Rozniatow, like 

Dr. Menkes, Dr. Kahane, Dr. Redisch (a Dolina man) and > 

two local graduates continued in the legal profession: Leon 

Horowitz, grandson of Leisor Itzik Loew and cousin of 

Simon Liebermann and Leon Meisels, whos father Haim- 

Salomon had an ironmongery (see No. 58 of Map). Jews 

were also clerks at the court, 1186 Koerner, Josef Kaczky, 

later transferred to Stryj and David Blaustein. Meier Taub 

was a Clerk in Dr. Safier’s office, while Mordehai Brotfeld 

and Chaim Karczman were professional scribes who wrote 

petitions, summonses etc. The office of court usher was held 

by Prinz, a veteran of 12 years army service, whos daughter 

Mathilde participated in our amateur theatricals. Rozniatow 

also had a Jew as judge, Jacob Hopfen, who however held 

aloof of all Jewish life. There was only one Ukrainian lawyer, 

Dr. Korbas, a rabid antisemite, while the Notary Public was 

a Pole, Lukaczewski, a most decent man. 

The first physicians, Dr. Berwid and Dr. Sokanina, were 

Poles but then Rozniatow had several Jewish doctors, like 

Dr. Barth, Dr. Sabbath, Dr. Diamand — son-in-law of Lieber- 

mann — and also a local graduate, Dr. Jaeckel, son of Leibcie 

Jaeckel, whos house adjoined the Hotel Weissmann (see No. 
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and parents of Sender Friedler, who will be again mentioned. 

Adjoining was the ironmongery of Benzion Jaeckel and flour 

business of Samuel Horowitz, father of our unforgotten pal, 

Leo Horowitz, lawyer and always active in Jewish communal 

affairs. Completing this group was the bar of Melach Gross, 

very observant and pious. His son Icio was a Zionist, avid 

reader of Jewish literature, whos many books formed later 

the nucleus of the Jewish library. Another son, Mordehai 

Gross, erected later a two-store brick house, as hotel, bar 

and restaurant. Two grandsons of Melach, Simcha and Moshe 

Gross, live in Israel. (See Nos. 83/84 of Map). 

Conspicuous in a part of the market-square near the 

hotel of Weissmann were the cabs and carriages, who pro- 

vided the passenger service to and from the railway station 

at Krechowice, some 7 Km distant, and whenever required 

performed also mixed passenger & goods transportation to 

other towns, like Dolina, Kalusz or Perehinsko. The cab driv- 

ers were hardworking, decent men, taking care of their 

horses and remembered are Mihal Waechter, who always 

had a white, clean and well fed horse, Mailech Landsmann, 

Aharon Zimmermann, and several others. They all lost out 

in time to the car and autobus. 

Leader of the academic professions in Rozniatow was 

the lawyer Dr. Salomon Wassermann whos house across the 

road of the Greek-Catholic Church had a nice front garden 

with flowers (see No. 121 of Map). He was the leading Zion- 

ist and served during the Ukrainian regime 1918/1919 as 

chairman of the Zionist Organisation and of the Jewish Na- 

tional Council, organizing the first social services for the 

poor. His son Carol (Lolek) lives in America and the daugh- 

ter Halka in Israel. 

The second lawyer to settle in town was Dr. Isidor Feuer 

who rented the upper floor of Sosie Heller’s house in the 

market-square (see No. 75 of Map). Being the legal represen- 

tative of the Glesinger enterprise, he was very busy and only 

later, under the Polish regime, he served for a time as Presi- 

dent of Kehilla, as Mayor of Rozniatow and was active in 

communal affairs. Two nephews of Dr. Feuer, Poldek and 
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Vienna and surviving grandsons are Leo and Bucio Tepper 

and Bucio Widmann in America. Another elder of the town 

was Mayer-Aharon Londner, of great piety, two of whos sons 

Israel Hersh Londner and Berl Londner funded their own 

families and were respected merchants. Grandsons of Mayer- 

Aharon are Shiyo Londner in Belgium and Yehoshua Spiegel 

in Israel. 

Living barely 1’2 miles from Rozniatow was the family 

of Weinfeld, owners of a large farm in Swaryczow, who were 

coming to town in their own carriage. Of this very popular 

family a grandson survives in Israel. 

Like many other townships, Rozniatow was also blessed 

by a strikingly pathetic type of individual, named Israel- 

Leisor Bentscher. Tall, without a trace of hair on his face, 

except for two small sidelocks, always open-shirted and wear- 

ing an old sack around his shoulders, day-in, day-out in same 

worn clothes, he now and again peddled a prayer book or 

religious treatise, or earned a little by portering. Without 

wife or relatives, he just had a corner in the living room of 

Haim, a worker in the flourmill, near the Bet-Hamidrash. 

Many believed that this strange, ascetic man mourns the 

destruction of the Temple in Jerusalem — and gladly gave 

him on Fridays some Challe (white bread) that he collected 

for the poor. He was always quiet, unobtrusive, just slipping 

in during prayers, aloof in a corner and personified ‘“Neb- 

bich” of Rozniatow. 

In sharp contrast to the lean and slow Israel-Leisor was 

another pathetic figure and part of the townships daily acti- 
vities, always busy carrying sacks of flour — stout, bulky, 

with thick beard and uncouth Iczike the porter. Ridiculed by 

all for his two passions: desire for meat (hence the nick- 

name “Fleisch”) and playing the State Lottery. Highly irrit- 

able and shrieking at every provocation, he was touted by 

many and victim of repeated pranks. Iczike will forever be 

part and parcel of the bustling market-square. 

A group of houses inside the square, at the main road, 

comprised the "116 Mauer’, a large brick building, one part 

of which was the bar and restaurant of Israel Rosenmann 

32 



monopoly sale of tobacco and cigarettes, also of postage and 

revenue stamps, in a corner house on the main road (No. 47 

of the Map). Kassner is remembered for his innate kindness, 

doing favours to many and whoever asked for a loan, was 

never disappointed. All had free entry to his front room but 

on balmy summer days, the debates would be held just in 

front of his house, all standing around until tired .Survivors 

of his family are Etty Wolter and Deborah Artmann. 

A person of importance and enjoying great respect was 

Chanina Weissmann, owner of hotel and restaurant on the 

market square (see No. 81 of Map), pious, learned and out- 

spoken. He was the honorary circumcissor (Mohel), per- 

forming the requirement as a commandment of the Thora 

and training several pupils, to take his place after his demise. 

Despite his personal orthodoxy he daily read a German news- 

paper and realized the necessity of a liberal secular educa- 

tion. The only survivor of his family is a grandson, Pinio 

Kanner, in Israel. A most learned chassid was Faivel Reiss- 

ler, leather merchant, always the first in observing of com- 

mandments and performance of religious duty, taking daily 

ablutions in cold water (Mikve). His equal in piety and 

popular for his winning personality was Mordehai Meier- 

Beer Kriegel, who devoted long nights to study and during 

the baking of Matzot before Pessach was the general super- 

visor of this important work. Much respected were also the 

ritual slaughterers, Moshele Shochet and two others by name 

of David — one with a black, the other, David Glas, with a 

ginger beard. The sons of David Glas live in Israel. 

Well to do and a citizen of importance was Hersh Recht- 
schaffen, who often led the service in the Bet-Hamidrash, 
assisted by his own sons in the chanting of prayers, and 
while strictly observant, his son Shalom was already leaning 
to Zionism. Three sons of the Rechtschaffen family happily 

survive in Israel and Australia. Among the respected and 

popular elders was a patriarchal flour merchant, Hersh-Men- 

del Artmann, whos son Isaac Artmann lived in Broszniow 

and was partner of Jacob Rosenthal of Perehinsko in the 

sawmill of Sliwek. Another son, Josef Artmann, lived in 
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If the prayer-houses were the focus of communal life of 

the grown-ups, the youngsters were taken care of from about 

the age of four in private religious schools — the cheder, 

headed by the teacher — melamed. David Rottenbach, Aba 

Tanne, Yosel Abraham were so called ‘‘dardeke melamdim” 

— the designation being part Aramaeic, part Hebrew for 

children teachers, who started the boys also on writing, of 

course, of the Hebrew alphabet. Boys of 7 or 8 then entered 

the “higher” schools, of which Haim-Simon Lutwak, Judale 

Kaufmann, Itzik Barnik were the principals. Lutwak, the 

father of our friends Moshe David and Shaiko Lutwak, was 

the modern educator who laid more stress on the study of 

biblical texts (Prophets etc.) and general Jewish subjects 

including letter-writing. Haim Simon Lutwak was a man of 

profound general education and progressive views, reading 

also modern Hebrew periodicals and among the first to give 

his sons a college education. He is remembered by many as 

their guide and mentor. Judale Kaufmann was a very strict 

disciplinarian, who concentrated on the Talmud and was the 

least popular of the teachers, while his son Meir Kaufmann 

was a respected owner of a clothing store, of modern out- 

look and Zionist. Itzik Barnik was a man of great talmudic 

learning, highly respected by all, and his son, Moshe Barnik 

was a teacher of Hebrew and educator who later lived in 

Palestine and accompanied the poet Nachman Bialik on his 

tour of Poland. A grandson, Barkai, is an active liberal politi- 

cian in Israel. 

Main places for talks, discussion of news and debates 

were the Bet-Hamidrash after prayers, when Yoel Tanne, 

just returned from his frequent visits to Vienna, reported on 

world politics and other topics of interest. Joel Tanne held 

the State Lottery, was a man of culture and dressed with a 

measure of elegance. Late were the hours when the lively 

debates ended, if he reported on news at the imperial court 

and political events. Sometime during World War I. Tanne 

left with family for Vienna. 

The second place of a free debating “convention” was 

the front room in the house of Josef Kassner, who held the 
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and so his wife and children helped out by trading, to 1 

the family’s budget, while he devoted all his efforts to the 

religious needs of the community, both parties being happy 

at the bargain. 

Payments to the Kehilla for services like kosher slaugh- 

tering, burial plots, rentals of bath-house, calls to reading of 

the Thora during Festivals, seats at services etc. were modest, 

and the total income of the Kehilla was the smaller, as the 

best seats during prayers and many honours were held by 

the well to do by inheritance, all the poor were exempted, 

and the collecting was in general most liberal. The Kehilla 

never had any free cash, and special levies had to be arran- 

ged in frequent cases of urgency. 

There were three main places of worship, all situated 

around a small square off the market-place: the large Syn- 

agogue with nearby the ‘‘Clause” and the Bet-Hamidrash. 

A small place for prayers was also in the suburb “Altes Dorf” 

(Old Village) for those living far from the center, while the 

young Zionists congregated for prayers in their club. Many 

of the leading citizens and others prayed in the large syn- 

agogue, where to came also the professionals and white 

collar men during the Festivals, while the ‘Clause’ served 

mostly for the chassidim, led by the Rabbi. A large number 

of others prayed at the Bet-Hamidrash, and some citizens 

came to prayer on given dates to the other places of wor- 

ship like visitors — very likely for some reasons of tradition 

or usage. The synagogue had on the windows the name of 

the donor, David Weissmann, grandfather of Mihal Weiss- 

mann and uncle of my own grandfather Chanina Weissmann, 

The Beth-Hamidrash was a new building erected after 1900, 

and two men — Samuel Schwindler and Haim-Israel Rotten- 

berg devoted many days of manual labour in the building of 

their prayer-house. The “Clause” burned down in 1920, and 

was rebuild in brick and much improved. It is significant 

that the only pavement in Rozniatow run around the market- 

square and out of it to the large synagogue, as befits the 

building held in highest regards by all. 
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and long beard, serious and vigorous, he served also 

Mayor of the town, nominated of course, as was usual under 

the Austrian regime.It was only later, after 1920, under Po- 

lish administration that elections were held for communal 

offices. Some of the Hoffmann family have happily survived, 

like the Weissmann in 0.5.8. then sons of Leo Hoffmann 

and also the children of Trau and Falik in Israel. 

An important position in the communal life of the town- 

ship was held by Zacharia Liebermann who over many years 

served as president of the Kehilla, and member of the town 

council. He was respected by the Starosta in Dolina and 

very influential on behalf of Rozniatow. Speaking well Po- 

lish, Ukrainian and German, he was neatly dressed, with 

white beard. He lived on the road leading up to the Catholic 

Church, and the other part of same house was held by one 

of the townships patriarchs, Leisor Itzik Loew, father-in-law 

of Liebermann and holder of state monopoly for the sale of 

liquor, beer and alcoholic beverages. His charity was pro- 

verbial and he was held in highest regard for kindness, assis- 

tance and help that he never refused. His son Jacob Loew 

married his own niece, daughter of Liebermann, and for 

them a new brick house was erected on part of same plot 

but facing the main road — see No. 27 ,29 and 30 of the Map. 

Of these widely connected families only few, unfortunately, 

survive and we are happy to know of the Liebermann chil- 

dren, Clara Diamand, Anda Sternklar and my old pal, Si- 

mon Liebermann, all living in New York. 

Religious and spiritual leader of the Jewish Rozniatow 

was Rabbi Hemerling, very learned and pious, poor but 

always civil and obliging, living at a corner of the market- 

square (see No. 88 of the Map). He had a weekly salary from 

the Kehilla, now and again only augmented by fees for mar- 

riages, arbitrations etc. Upon his demise in the 1920ths, the 

Dayan Yehuda Hersh Korn became the provisional office 

holder but he so remained over a number of years. Not 

having been ordained as Rabbi, he received but a low salary, 

a point of some importance for the elders in the Kehilla, 
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Zionist nucleus, members of which were Aron Weissmann, 

Shalom Rechtschaffen, Moshe Barnik, Dr. Berger, Hersh- 

Mordehai Lutwak, brothers Salomon and Isaac Gross, Lasar 

Tepper, Marcus Kanner, Mendel Horowitz and several others. 

Many were sympathizers and supporters in one way or an- 

other, and it was toward 1906 that national Jewish political 

activities developed, including collections for the Jewish Na- 

tional Fund and the visit of a delegate of the Zionists from 

Lwow/Lemberg, capital of Galicia. A theatrical group perfor- 

ed for the first time in the history of Rozniatow the play of 

Jacob Gordon: “The Jewish King Lear”. Actors were: Sha- 

lom Rechtschaffen, Meier Taub, Aron Weissmann, Shaul 

Schwalb, while Barnik and Issachar Stern dressed up as 

women in order to play their female impersonations. 

This was still within the traditional limitations of the 

Jewish morals and manners, and it is noteworthy that the 

presentation of Holy Scrolls (Sefer Thora, Thora Scrolls) to 

the Chovevei Zion, in order to establish the premises also as 

a place of prayer, were part of the activities, alongside with 

the opening of the Hebrew School, much to the dislike of 

some chassidim. The first teacher was Reiter, followed by 

Herzberg and others. Pupils were mostly boys but there 

were also a few girls who sat separate from the boys, 

Hebrew was the catalyst for national awakening in Roznia- 

tow, whose Jews — in addition to religious traditions — 

acquired so a new cohesive sentiment and drive to better 

their life. 

Rozniatow Jews may have been typical of the Galician 

township in their virtues and bad habits, in the earnest and 

humorous of the time, but it was said that one would have 

to get up very early and be very smart in order to win a 

point over a Rozniatower. 

The communal life was directed by the official council — 

an autonomous body under supervision of the regional Sta- 

rosta, Chief of State Administration, in Dolina, and as re- 

gards the Jews, by it’s own council called the Kehilla. Presi- 

dent of the Kehillah was Veve (Wolf) Hoffmann, well to do 

merchant, selling kerosene and fuel-wood. Of high stature 
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region, like eggs, dried mushrooms and herbs, poultry were 

continuously purchased by specialising merchants for export, 

providing substistence for many who had their special con- 

nections in the villages, or by peddling personally in the 

villages. 

The main basis of daily food was the bread, mostly 

baked at home for the whole week ahead, and the potato 

prepared in all manners and forms and consumed with mo- 

dest additions, of most varied grades from cheese, fried 

onions and up to a - salted herring. The main proeccupation 

of the Jewish population during weekdays being to provide 

for Sabbath and the festive meals with the family, this was 

for many also an economically serious commitment, demand- 

ing the provision of some white bread (“Challe”), wine or 

liquor, meat and, if feasible, sweet dessert, and be it a 

cooked dried prune. 

Ideologically and to some extent culturally, the Jews of 

Rozniatow were affected by the traditional chassidism of an 

orthodox way of life, demonstrated also by the wearing of 

the long coat, wide brimmed hat, side-locks (“Payes’”) and 

strictest observance of minutest rules, regulations and usa- 

ges, applied at all times and occasions. On the other side, 

there appeared the first opposition of ‘“Haskala’’ (Culture) 

of the younger generation who recognised the necessity for 

a more modern way of life and approach to problems. This 

affected not only the garb, when the coat became a shorter 

jacket but also the contact to progressive Jewish movements, 

leading up to and culminating in the political Zionism, as 

formulated by Herzl and widely propagated in all countries, 

where there existed established Jewish communities. Some- 

time around the turn of 1900 the first CHOVEVEI ZION 

“club” was formed in Rozniatow, the premises serving later 

also for prayers on Sabbath and holidays. This club was first 

housed in the house of Jeckel, where later the Lusthaus 

family lived, and then in the house of Sosie Heller — on the 

first floor ,;wwhere Dr. Feuer lived. (See No. 75 of the Map). The 

attorney, Dr. Wassermann, was an active member of this 
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driven sawmill of Tanne (on the “Fiszarka’’), two flourmills 

and the oil-cake press of Rechtschaffen, and by a good | 

stretch of imagination one can add also the two soft-drink 

“productions”, of which only the one of Mihal Weissmann 

flourished over a period of time. 

Two modern industries — the sawmills of Broszniow— 

Krechowice of Glesingers and the oil fields at Rypne and 

Dubno provided much employment for the region, including 

Jews, and added immeasurably to the economic development 

of the township. The wide activities of the Jewish owned 

firm of Glesinger included even the renting of the Skarbek 

farm in Rozniatow, earlier under administration of Weigel, 

a vituperate antisemitic Pole. The entire region enjoyed the 

free fare on two narrow-gauge railway lines operated by the 

Glesingers for the transportation of logs from the forests, 

deep in the Carpathian mountains to the sawmills, providing 

a link between Rozniatow and many villages. 

Among the Jews of Rozniatow were a few well to do 

families, quite a number of businessmen, earning fairly well, 

a large number of smaller traders and peddlers, artisans, 

cab drivers, porters and manual workers, who toiled hard 

to cover their needs, and some simply poor, like in many 

other communities. There were no rich, all standards then 

being very modest, and possibly 80% or more owned their 

homes, as plots and building materials were rather low 

priced and labour cheap and abundant. The houses on the 

main thoroughfare and the market square had their front 

parts turned into business premises, many with sign-boards 

and the commercial contacts with the region’s populace 

were brisk and widest possible. Like in most townships, 

there was a weekly market-day on Wednesday and large 

market-days several times a year, to dates known by their 

saints, like Mihael, John, Peter — and then town 

enjoyed its busiest trading by own and thousands of visitors, 

with a considerable turnover in the cattle-trading, destined 

mostly for resale to larger towns and even export by rail as 

far as Vienna. Some agricultural produce, specific of the 
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are many names of which I have no personal memory, and 

I find a fount of most relevant information in the Reminis- 

cences 01 our old friend, Moshe David Lutwak of New York. 

He is indeed the Chronicler of Rozniatow, registrar of types 

and to him thanks are due from all. I am addressing the 

English speaking townspeople and their young generation in 

English, relying in great measure upon Moshe Lutwak, and 

so his name is alongside of mine as co-author of the present 

lines. Much of the intrinsic value and sagacious observation 

in the following details are the merit of Moshe, while I make 

an effort to say it in English and try to do justice to the 

original story of Moshe Lutwak. 

Rozniatow had a population of some 8000, of which well 

over 6000 were Ukrainians, then designated Ruthenes of 

Unitarian Greek-Catholic creed, possibly a hundred or so of 

Poles and some 2000 Jews. There were barely 20—30 brick 

houses, most were wooden frame constructions, many still 

with thatched roofs, others with roofs of wooden shingles, 

very few with zincplated sheets. It was the township’s fateful 

history that when a few years passed without much damage 

by floods and overflowing rivers, there were conflagrations, 

in which the fire spread instantly over the roofs and large 

parts of the town were consumed. The elderly people in 

town used to calculate local history by the Large Fire, Large 

Flood — and considered themselves well deserving of sym- 

pathy, pitiable — in Jewish 8 “Nebbich” — and this was the 

nickname of the Rozniatow Jew in his Eastern Galicia. 

While small scale agriculture, poultry and cattle breed- 

ing was the main occupation of the region and of the Ukrai- 

nian peasantry, the Poles were mostly state employees with 

a few artisans, while the commerce in every form and man- 

ner, free professions, all lines of handicrafts and main com- 

munication services were the reserve of the Jews. There 

were barely three Jewish owners of arable fields, and only 

one of them, Isaac Turteltaub, son of Leisor, the official 

Registrar, tilled his soil, the others employing peasants for 

this work. The “industry” was represented by the water- 
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Glesingers, the income devoted for the Internate (College) 
in Chyrow, where Polish noblemen’s children were educated, 
including children of Baron Walisz, a resident of Rozniatow. 
There also lived in retirement during the last years of their 

life an Earl Skarbek and his French wife, who augmented 

their small pension by giving French lessons to some Roz- 

niatow girls. The turreted building on the hill in which the 

Court was located, was once the feudal Skarbek residence, 

of which the vest preserved vestiges was the fine avenue of 

old limetrees, leading to the Catholic Church, on same hill 

overlooking the town. 

Rozniatow lie in a curve of the river Duba where it is 

joined by the other river, the Czeczwa, and so suffered 

repeatedly from floods, sustaining much damage during 

inundations. The necessity to provide a Land Registry when 

the peasants were liberated in the Austrian reforms of 1948-- 

1849, the founding of the Court and of the Postoffice on 

November 15th, 1850, turned Rozniatow into a township of 

some importance, as it became the administrative and also 

economical focal point for many villages, southward to the 

Carpathians, with a population of well over 50,000. The vil- 

lage of Perehinsko alone had a population of nearly 10,000, 

and the oil-drilling in Dubno and Rypne and modern lumber 

industry with two narrow-gauged railway lines from Brosz- 

niow to the vast forests in the mountains, contributed much 

to commercial and economic development of this otherwise 

backward and infertile region. 

Here then, under a benevolent regime of the Austrian 

Empire but dependent on mostly indolent Polish administra- 

tors, who had to implement the policies of Vienna; surround- 

ed by a backward Ukrainian peasantry whom with they con- 

tinuously traded — Rozniatow grew into a township of Jews 

who generally could stand their own. 

While born in Rozniatow of an old local family — my 

maternal grandfather Chanina Weissmann was born there 

1840, and while I can well remember town and people from 

around 1910, when I was 6, till I left in 1926, there still 
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business and secular occupations rested. So also stillness 

and calm came to rest over the Jewish Rozniatow. 

To many it may have been the religious content of this 

seemingly idyllic celebration of the Sabbath, to some chas- 

sidim even their exhilarating experience of praying and 

blessiny, at which they believed themselves in presence of 

God, while to the many “small folks” it simply was a day of 

better food and relaxation — to all, however, it was the 

clear, undoubted and proud manifestation of Jewishness. 

The cohesion of the religion became by long tradition and 

many usages of the Sabbath the dividing line between Jew 

and Gentile, and the observance of this day in the small 

township acquired a deep national significance. 

While this is the Jewish Rozniatow in it’s essential ge- 

neral features a few words need be mentioned on the secular 

township in which there lived also Ukrainians and Poles 

under a political regime that we first remember as the Habs- 

burg Empire of Austria. This changed for the shortlived 

Ukrainian Republic from fall of 1918 to the summer of 1919 

and then it was part of Poland till World War II. During 

1940/summer 1941 it formed a part of the Soviet-Ukraine, 

came in the summer 1941 under German-Nazi occupation, 

to meet complete extermination and Holocaust of the Jewish 

community. Rozniatow was again “liberated” in 1945 and it 

forms since a part of the Soviet-Ukraine. 

Historically, these parts were Polish in the XVIII. Cen- 

tury, and came to Austria under the name of Galicia when 

Poland was divided up between her three mighty neighbours 

— Russia, Austria and Prussia. Rozniatow might have been 

a fief during the Polish reign, and during the early Austrian 

regime it was the property of the Polish family of Skarbek, 

feudal earls and lords over vast properties in Galicia. 

There are records of a feudal contingent of 60 men from 

Rozniatow, contributed by the Skarbek family in the period 

1835/1845 for the building of the Theatre in Lwow/Lemberg, 

where there was also a street of their name. The Skarbek 

properties in Rozniatow were still special institutional mana- 

gement up to World War I. and were rented later to the 
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la -- Jewish Community -- proudly coming along as befits 

his importance; Hersch Mendel Artmann, flour merchant 

and with Jeckel Spiegel, seller of kerosene, the only two 

whom I remember for addressing my grandfather, Chanina 

Weissmann, with the intimate “thou”. This was explained by 

the fact that the three were as children pupils of the same 

“cheder”, the religious boys-school. Except for the residents 

of the northern suvurb, called “Altes Dorf’ (Old Village) 

who had a place of prayer in their quarter, all male Jews, 

old and young down to age of 3—6, assembled in the brightly 

lit three houses of prayer to celebrate the Sabbath, dressed 

for the occasion in their best clothes. It was known and 

accepted that, if any head of family was missing and not at 

his regular seat, he is either out of town, or laid up by 

illness, and his neighbours would exchange information on 

the point, upon conclusion of the prayers, on the way home. 

As a youngster I often accompanied my grandfather to 

prayers, and remember the explanation he offered on my 

inquisitive wonderment of the haste of Faivel Reissler, of 

whom I stood in awe. Why, so it should be — leaving home 

for the synagogue is for the purpose of attending a blessed 

function — and only a fool would not make haste on such 

an occasion. Prayers are a dialogue with the Creator and 

submission of requests, therefore respect and good manners 

demand that one is in good time for this appointment, and 

is well prepared for this important meeting. Contrariwise, 

while walking home from prayers all took it easy, going in 

pairs or groups, chatting friendly among the general ex- 

change of “GOOD SHABBES” wishes, the offering of which 

was to mark deference and regard in a formal manner, or 

neighbourly kindness and friendship among equals. With 

the blessing of "0002 SHABBES” on the lips, the spouse 

and family are greeted upon coming home to a prepared 

dinner: white table-cloth, lighted candles, all dressed for the 

Sabbath and ready for benediction and subsequent dining. 

This marked the end of a busy and hardworking week, and 

the obligatory white bread, finer dishes and enjoyment of 

life were shared by the family at the table, while work, 
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ROZNIATOW 

PINIO KANNER — MOSHE DAVID LUTWAK 

Stand at a vantage point on the market square and take 

a view of our township: The balmy weather of a Friday 

afternoon, the sun receding slowly with a red glow in the 

skies, and the old bearded shammes — synagogal careiaker — 

just walking around with the loud call: “IN SHUL ARAIN” — 

“TO THE SYNAGOGUE!”. This signalled the approaching 

Sabbath, 7th Day of Creation, day of rest, prayer, celebration. 

The cabs and drivers, always in the square on their service 

to and fro the Railway Station at Krechowice, some 7 Km 

distant, have terminated their runs by noon. Any peasants 

with carts, still in the market place, are leaving, the horse’s 

hoofs beating the dry dirt road, dividing the square in two 

nearly, but not quite, equal halves. Metal rollshutters are 

being drawn on some of the shops around the square, others 

are bolting and padlocking wooden, russet or brown painted, 

doors and gradually quiet is coming to reign over the town- 

ship. A last cart of a local peasant, returning from the fields, 

is speedily galloping down the road, soon to disappear over 

the bend, leading out of the square, and the first lean figure, 

clad in black satin coat, ‘“Shtraimel” (velvet cap with fox- 

tails around) on his head, feet in white socks and slippers, 

emerges on the paved walk, on the way to the Friday even- 

ing prayers at the chassidic synagogue called the “Clause”. 

It is Faivel Reissler, his thin long beard fluttering like a 

white flag, while he is vigorously striding with prayer book 

under his arm. In the opposite direction, a late customer of 

the communal baths crosses the square in half run, hasten- 
ing home io dress and be in time again at his place of 

prayer — the Synagogue or the Bet-Hamidrash near by. The 

three places of worship, situated close to another at a small 

Square just oif the main market place, are now the aim of 

all, and you can watch them. Here, at the entry to the 

market square near the shop of Meier Fraenkel, you see 

emerging Leisor-Itzig Loew benevolent smile on his face and 

neatly dressed; Wolf Hoffmann, then president of the Kehil- 
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hustled off to sleep (in the afternoon!) in a deep downy 

feather-bed. 

Wonderful days followed. I learned who everybody was. 

I could recite the railroad stations on the way to Stanisla- 

wow. I managed to explain that I could wash without the 

back-breaking work of bringing water from a well for my 

bath every day just as did everybody else. I discovered that 

the girls were interested in Paris dresses and American lip. 

stick. I found that our family was just like people every- 

where — only nicer! 

I slept with Clara and Moritz — Anda made me a beau- 

tiful peasant dress, all red velvet and spangles (a dazzling 

success at masquerades back home). I went to dozens of 

parties. I walked in the woods. We had two marvelous 

seders — Father Zachary-David sat propped up on high 

white pillows with mother assisting when we all sang Had- 

Gad-yo. The matzo-balls were a success. The long service 

seemed short to me — and how pleased they all were when 

I knew — a girl from a reform temple! — that the extra 

glass of wine was for the Prophet Elisha! . 

Some years later I returned with my husband and our 

then little boy. Now I knew and loved each one — now I was 

truly one of the family. But the excitement and wonder of 

that first visit could never be recaptured. How could it? 

There was never anything like that again in all the world! 



bed and bustling around him coquetish in a white jabot, 

there was, spry, lively little grandmother, Git] Liebe. 

“Wie gehts Schimkeleh in Ameriku?” they wanted 6 

know. And when I told them in the German that I had so 

fortunately been taught to speak at home when 1 was a 

child, that I left him feeling fine, but that I missed him 

very much on this day with his people, the old man replied 

to me, ‘““Meine Hochachtung, meine Hochachtung”. I was very 

touched — indeed I had never been so splendidly (or more 

undeservedly) praised in all my life before. 

Of course, I had been told before I came that grand- 

mother loved pretty things just like a young girl, and that 

grandfather had been bedridden for years. So I had brought 

with me the gayest kerchief I could find in Vienna for a 

little old lady, and now, in a corner of the room I could see 

two little boys quite pink in the face from inflating by blow- 

ing into it, the great rubber bed I had bought in Paris to 

rest more easily grandfather’s paper thin bones. 

The biggest lunch anyone ever heard of followed. There 

was a much coming and going at the table. I sat next to my 

mother-in-law and found her loving and easy to talk to. It 

seemed to me that we were the only ones who remained 

seated throughout the whole meal. As in a dream it seemed 

to me that changing groups sat down to one enormous dish 

or another, and then ran away and others came, for the next 

course. But everybody wanted me to eat everything — 1 

think I did! 

After lunch came the Bath. My loving husband had writ- 

ten home that in America everybody had a bath every day — 

and I believe he intimated that if they didn’t I would pro- 

bably sicken and waste away. At any rate, I remember that 

after that big dinner among all the sisters and cousins and 

aunts and visiting towns people, that they all escorted me 

into the kitchen where stood a big tin tub and two Ukrainian 

maids filling it up with hot water poured out of pails. Like 

the queens of France in child — birth I took the bath in 

public and then in order to avoid its weakening effects was 
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turesque dress, working to prepare the land for sowing, 

while others, barefoot, but carefully carrying their shoes 

well out of the muddy rain water walked down the road. 

And on the roof of each peasant house stood a stork — 

delicately balanced over his nest on one ballet poised foot! 

The air was brisk and the sun bright and a biting wind 

made me glad to tuck the extra scarf into my coat collar. 

At last we were there — and my moment had come! Now 

I would meet the parents — would they like me? Would I 

like them? We climbed down from the wagon (was that little 

Square we clattered through a moment before really the 

great, big, collisseum of a Ringplatz that Simon had talked 

of so often? I couldn’t believe it; it must be somewhere 

else). And we entered the doorway of a house I could not 

see for all the people crowded into it. What a milling about! 

— and greeting and kissing and introducing and how is 

Simon and how was the trip? — till suddenly a silence fell 

upon the whole lively, noisy company. They fell back and 

made way for a pair of twinkling eyes shining above a snow 

white beard and Father made his way through the throng 

of family and friends gathered to meet Shimka’s wife from 

America. He carne to me — alone now in the center of the 

circle, tipped up my chin into his cupped hand and looked 

smiling into my face. Then he let it go — placed his hands 

on my shoulders and announced to the waiting guests, “Sie 

is keine Schickse!”’ 

Then everybody crowded round and I think no returned 

hero from the wars ever had a warmer welcome (or a big- 

ger family). They were ready to receive me with full heart 

no matter who I turned out to be — but that I was after all, 

despite rumors to the contrary — a Jewish girl, made every- 

body glad. 

A long time later when everybody had been sorted out, 

cousins connected to aunts and children to parents there 

came the formal visit to grand mother and grandfather, 

Eliezer Itsak-Loew. He looked regal, his ancient face framed 

with white hair as he lay propped up on many pillows in his 
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bath, a matter 1 had never considered when I planned the 

trip. 

On Sunday morning we left from the big busy station 

on the train to Krechowice, which is, of course, the town 

Rozniatow is ‘bei’. The train was jammed; it was a time in 

March when Easter and Passover came together and the 

school children who studied in the cities, but lived in the 

country, went home for vacation. Sabina and Milo kissed 

and embraced several boys and girls — they smiled at me 

shyly (Etka Willner and her younger sister Cyla and Bronia © 

Low) and then disappeard into the third class carriages 

while we rode in state in second. 

Everybody left the train at Krechowice — I watched it 

speed away through the waving wheat fields and wished 

that I were still safely inside it. I was young, eager to see 

and learn all the new things, missing my not — present 

husband — and very frightened too. Of meeting the inlaws! 

I turned from the vanishing train to be greeted by the 

vanguard of the family—a whole bevy of laughing welcoming 

sisters and aunts who bustled me into the wagon on high 

wheels drawn by two horses which stood there waiting for 

us to come. There I met Clara who had brought scarves to 

warm my delicate New York throat (it was colder in New 

York than Poland that winter) and off we went, the baggage 

piled high in the back and a whole long line of boys and 

girls and men and women following, walking through the 

muddy, deeply rutted roads. 

It was an unusually warm month for March. The snowns 

had melted and the mud was knee high. The horses could 

not always pull our wagon with its load of people and bags 

and three times on the way we all had to get out and walk 

a way up-hill while the men heaved the wheels out of the 

mud and helped the horses pull their load out of the deepest 

mire. ] looked and looked in wonder — I could not see 

enough — the beautiful, wavy plain stretched out on all 

sides as far as the eye could see; dark blue mountains and 

green forests rimmed the horizon. In the fields stood cattle 

and on the farms ] could observe the peasants in their pic- 
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OLIVE L. LIEBERMAN 

MY FIRST VISIT TO ROZNIATOW. 

This happened forty years ago. We had been married 

less than two years, but my husband could not (because of 

certain immigration regulations) come to Europe with me. 

So I went alone to Poland, to Rozniatow, to meet his family. 

On the way there were Paris and Vienna, all full of 

wonder to a girl on her first trip abroad. They were — and 

are — beautiful cities and they looked just as I had thought 

they would, just as they were described in all the books. 

But how could I possibly imagine Rozniatow? 

Of course, I knew a few things; a homesick boy had told 

me about the Ringplatz, the names of all his sisters and 

uncles and aunts and nephews and nieces, the taste of the 

fresh sour cream on freshly baked crisp potato pancakes — 

the wonderful smell of good things always cooking. I knew 

too about the parents, worrying about their only son, so far 

from home, married to heaven only knows whom. I knew the 

names too of boys and girls who used to dance and go to 

school and have picnics at the river side, and ride on a little 

train to the mountains of Podlute and Osmoloda. 

How strange and wonderful it all seemed when I came 

there, on the Orient Express, train of movie romance, flying 

along silver tracks from Vienna to Lemberg. 

Newly married sister-in-law Sabina and her doctor hus- 

band, Milo Dresdner, met me at the station and drove me 

through the lovely old city to their apartment. I think that 

they were surprised that I thought it fun to go there by 

horse — drawn fiacre and I was puzzled to realize that they 

would have preferred to ride in a taxi! 

Certainly this was a happy, friendly weekend with this 

merriest of the sisters that I would meet; we stopped here 

not only for me to rest from my journey (was I ever tired 

then?) but really so we would not have to travel on the Sab- 
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knew it is no more, but this spirit will live and live forever. 

This is why the Jewish culture remains indestructible. 

Neither the inquisition nor the wild excesses of the cru- 

saders in ancient and middle ages can measure up to this 

methodically organized and executed beastly brutality in the 

century of progress — the 20th. Century. 

We can’t bring back to life our loved ones. We can't — 

wish as we may, turn back the clock but we can and we must 

remember to hate and fight fascism or any brutal system of 

government that breathes hatred and discrimination against 

any minority. 

14 



been visiting at home in Rozniatow a real procession of 

children would string out during the afternoon with wine or 

mead from neighbours: "2 1160 dem Gast” (to welcome the 

guest) they would say. There was great misery in town, too 

many shoemakers competing for but few feet that could 

afford to be shod, too many tailors vying for the limited pro- 

spects of customers, too many stores selling flour, too many 

selling kerchiefs and linens. Every sale made by one was a 

sale that a neighbour missed and coulddn’t afford to miss, 

nevertheless a feeling of good neighborliness prevailed. Oc 

course, there were some animosities, but even deadly enmities 

were forgotten when trouble or sickness struck and erst- 

while enemies gladly joined others with a helping hand. I 

well remember Purim, grandfather in his home and father 

in ours sitting at the head of the table on which lay a tre- 

mendous Chaleh, “Purim Koiletsch” and a stock of change 

in front of them. All visitors were given food and money. I, 

when still a child hardly able to walk, covered the town on 

Purim to collect charity for the poor. On Fridays I distri- 

buted chales that my mother had baked; we could enjoy no 

festivities and not celebrate the Sabbath lest we shared with 

the unfortunate neighbours. 

When I walked through the town on my visits home 

I was always greeted with many warm welcoming hand- 

shakes. Whether I walked on the alten Dorf, or the Ringplatz 

many of whose inhabitants I mentioned before or through 

the other half of the circle where lived the Gelobters the 

Axelrads, the Ruv of the town Rabi Hemerling the Schoichet 

Mojshe Weiser, the Grosses, the Mechl Weissmanns, Duvid 

Melamed who tought me the Hebrew alphabet I was always 

met by amiable welcoming faces, by sympathetic people, 

by friends. 

Thus I chose to remember our town, my town, for wher- 

ever I went I felt at home I felt part of it, to remember its 

spirit of charity, forgivenness and understanding the spirit 

of warm friendship that molded us into a unit. 

Alas. They perished almost as a unit. Rozniatow as we 
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ner with their little girl Iruchna from Lwow and Anda and 

Sammy Sternklar with their boy Teddy from Vienna and 

also my aunts, uncles and cousins, the whole family reunited 

and at the head of the table beaming with pleasure and 

approval my beloved father and mother, Scharie Duvid and 

Esther Leah. My mother would repeat frequently, patting my 

hand contentently, ‘‘Thank God, thank God”. 

All my dear people in this closely knit family except my 

two sisters Clara and Anda and their families who had just 

in the nick of time emigrated to America, are no more. 

As I write this I am oppressed not only by pain and 

heart-ache but also by remorse and shame. Somehow, we in 

America failed to rouse the world — Jewish and non-Jew- 

ish — to an uproar of protest, to an outcry of the whole 

civilized world. But who could believe such things? 

But it is in order to resuscitate the happy moments that 

often prevailed when Rozniatow was 2 living 51611 that I’m 

writing this article, to remember the town’s scenic beauty, 

the magnificent pine forest, the hills — the beginnings of 

the Carpathian mountains, the medieval structure on top of 

the hill that served as the court-house, the pond and the 

mill run by Froim Rechtschaffen, supplied with water from 

the pond and then the water coming out into a waterfall 

where as children we spent many happy hours, but mainly 

to remember its people, hard-working, friendly, God-fearing, 

charitable and great believers in education. Past the pond 

the road was known as “alter Dorf”, an exotic street, along 

rivulets, old homes connected by quaint bridges facing the 

rising hills. There lived Shloime Shmerl a man of great hu- 

mor, there was the beautiful home of Alter Bermann, the 

homes of the Deutschers and finally the last house in town 

along the river Duba, the home of Mrs. Chaje Adler. 

Rozniatow was detached from a railroad line and from 

any industry. Almost all businessmen sold the same wares 

as their nearby neighbours, competing and fighting for par- 

nuseh. Yet, despite this struggle for survival and keen com- 

petition there always was a strong bond of friendship of 

compassion and understanding. On Saturdays when T had 
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Australia and Europe and Israel the traditions of Roznia- 
tower good neighborliness throughout the world. 

Across the road from Wewe Hoffmann lived the Rosen: 
baums, the Barnicks — a teacher of modern Hebrew whose 
father, a great ‘lamden’ was an excellent melamed. I had 
been a student at his Cheider, and at Simon Lutwak’s Chei- 

der and studied with Mechel Fassberg. I also studied with 

Yidale Melamed, the strict disciplinarian who was feared 

by all the young Jewish boys in town. 

Then the Nisen Schindlers, Nussbaums and Hersh Men- 

del Artmann’s homes and at last the horses came to a halt 

as the rest of the family who had not met me on the way 

burst out to greet and welcome me. My wife, Olive, had ac- 

companied me on several visits to Rozniatow (and once she 

had come alone) and it was always a source of pleasure to 

me to see the love and affection given her, the daughter in 

law from a foreign and far-away land. Once my little son 

Donald came with us to meet his family and though he was. 

but five years old he still has many pleasant memories of 

the trip. 

Now came Grandfather Leizer Itsak L6w who always 

walked with such dignity and deliberation but this time run- 

ning to welcome me. In later years he was bedridden and 

one of my first acts was to run to see him. I have still an 

almost tangible feeling of love for him and for my grand- 

mother, Gitl-Libcie, always carefully dressed well upholstered 

with pillows inside — always vivacious. She died at the age 

of eighty-eight and on her deathbed when she noticed tears 

on her daughter’s face she said: “Nu, you don’t cry when an 

eighty-eight-year-old mother dies. This is to be expected”. 

These were her last words. 

There would be assembled our entire family, Loncia and 

Jacob Low, thetr daughters Bronia and Dozia and later the 

husbands Waldek Reiter and Stanislaus Spiegel, my second 

sister Rechcia and Zisie Willner and their son Julek from 

Nadworna and Clara and Doctor Moritz Diamand and their 

son Richard and Dora and Dr Izio Ginsberg with their 

daughter Irenia from Tarnopol, Sabina and Dr Milo Dresd- 
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people’s faces again. Life was precious and valued in Roz- 

niatow! 

In the center of the Ringplatz stood the brick house 

known as the “Mauer”. This too, was a hotel, Hotel Rosen- 

mann. There, too, was a hall for weddings and balls and 

staged dramatic performances. Sender Friedler was an ex- 

cellent comic and provided the town with much appreciated 

diversion. Facing us was the ‘Traffic’ run by Jos] Kassner. 

This, often, was a gathering place and in front of it usually 

stood Wewcie Tanne, Juda Weissberg, Shulem and Leibele 

Hoffmann, Josel Kassner, Shabse Spiegel, Hersh Londner, 

Meshilem Fruchter, Meier Frisch, Chaim Schloime Meisels, 

Shulim Rechtschaffen, Josio Rosenberg and others, all busy, 

hard working business men-just a break from their work 

and having a friendly chat. They would all greet me in a 

chorus most heartily and Leibale Hoffmann who had mar- 

ried my aunt Jetti would 16806 the crowd and run after the 

horses to join the family in greeting the returning native-me! 

Then we would pass the brick house of Hersh and Ethel 

Rechtschaffen where after her marriage to Doctor Moritz 

Diamand my sister Clara lived and where the Doctor prac- 

ticed medicine for several years before they emigrated to 

the United States. 

Across the street from them stood the home of Wewe 

Hoffmann who for a time had been both mayor of the town 

and its Kultuspresident. He was the distributor of the naphtha 

that lit the little lamps in Rozniatow and the surrounding 

country places. Nearby, but off the main street lived Srul 

Trau and his wife Ethel. They too had a flour store. Luckily 

their children emigrated early to Antwerp and Palestine. 

Recently I had the pleasure of a visit in my home in 

New York from Lonek Lusthaus and from Mordche Recht- 

schaffen from Australia. When all the news has been bad 

and tragedy and heartbreak the rule, how wonderful to be 

able after all to report the safety and wellbeing of the few 

who escaped the barbarous cruelty which was the fate of so 

many of ours! It is with thankful joy that we record the 

6000 life of the survivors who continue in America and 
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often welcomed me to their home. Their daughter Zonia was 

my first love and at least to me she seemed the most beauti- 

ful, full of joie de vivre. Their daughter Irenia married Nu- 

niek Lusthaus, another brilliant young man, just before the 

nazi onslaught. I had seen him and Zonia Feuer Landesberg 

in Sosnowice in February 1939, as I was leaving Poland after 

my last visit to Rozniatow. They came to the train to bid me 

good bye. “Do widzenia”, “a bientét” they called to me hope- 

fully as the train pulled out of the station. But we never saw 

each other again. In Sosie Heller’s building there was also 

a room reserved for the Zionist Verein, where we often met, 

gave and listened to lectures. Then followed store after 

store, another kerchief store by Schaie Frisch a variety store 

by Chaim Usher Jaeckel, a pots and pans store owned by 

other Horwitzes-Chaim and Mendel, a leather goods store 

by Feiwel Reisler one flour store after another one for ex- 

owned by Josef Shimon Stern in competition with similar 

stores run by his brother in law and one by his father in law 

Schmiel Wirt. On Simchas Torah Schmiel Wirt used to dance 

in the town circle with a bakers shovel high in the air. There 

was also a flour and maize store run by Mishel Artman and 

after his death by his widow Blime. Up to my age of 5 when 

my family had moved to my grandfather’s house, we lived 

next door to them. We were friendly neighbours indeed. 

Mishel Artmann would give me, my sisters and cousins li- 

cence to jump up and down in their tremendous bin full of 

dried corn, a privilege granted to few other children. Blime 

Artmann who knew me as a baby always showed me great 

fondness and I always felt in a friendly atmosphere when 

visiting her. Then around the bend again a kerchief and linen 

store by Leib and Chane Friedler, a flour store by Leizer and 

 - Geller then another candy store run by Meier Fraenזזהה]6

kel. I was a child when Meier Fraenkel had pneumonia and 

was in great danger. A veritable pall of sadness hung over 

the whole town. I remember how depressed I as a child had 

also felt and the great joy as the doctor pronounced him 

safe on this side of the river Styx. "116 passed the crisis” 

spread through the town and smiles began to appear on 



causes. Frivolous enjoyment per se was frowned upon in 

Rozniatow, but enjoyment with a good motive was highly 

approved of. In the same building there was the ‘Yatkeh’, 

butcher shop of Pinio Berger and the apartment and ‘Kanz- 

lei’ office of the lawyer Dr. Szymon Safier. In the afternoons 

his wife, Dora was usually sitting on the balcony and as 

Mailech’s horses conducted me to my home she would call 

out excitedly ‘Szymek, Szymek!’ and great me with gene- 

rously thrown handkisses. Their son Edzio was among the 

first victims of the Nazi beasts; he had established himself 

as a doctor and already in 1938 was struck down by this 

wave of inhumanity. His sister Jadzia had married my -ססט 

sin Leon Horwitz, who, too, was cut down by the barbarians 

in his prime of life. He was a very able and promising young 

lawyer. There were many outstanding and talented young 

fellows in Rozniatow, there was Dolek Lusthaus a university 

professor under Soviet occupation of Lwow, Wilek Adlers- 

berg a very capable doctor and innumerable other fine and 

gifted young men. The world will never know of what service 

they could have been to humanity. Luckily Jadzia and their 

daughter Nina survived. Adjoining Berger’s house was the 

home of Pinkas Rechtschaffen, who in assiciation with 

Chaim Schwartz had conducted the town bank. Then fol- 

lowed another brick house belonging to Sosie Heller. She 

and her daughter Babele emigrated to Germany. The two 

downstairs apartments were eccupied by my uncles and 

aunts Schmie] and Malke Horwitz and Mates and Sluveh 

Willner. Uncle Mates ran a kerchief and linen store and 

uncle Schmiel a flour and grocery shop. Their daughter 

Clara Biegeleisen had just given birth to a son when I was 

in Rozniatow for the last time in February 1939. I well re- 

member the joy of the parents, the festive spirit mixed with 

futile hopes and forboding that was already thick in the air. 

My cousins Toncia, Etka and Cyla Willner were very bright 

and alert, from them too, one had a right to expect great 

promise. But their lives, too, were curtailed abruptly and 

savagely. On the second floor lived the lawyer Dr. Izidor 

Feuer. His charming wife, a most hospitable friendly lady, 



016 Jackel and his wife ran a stationery store which provided 

them with a living and enabled them to send their son to 

the University of Vienna where he became a doctor and for 

a while practiced in Rozniatow. But one could not think of 

this building without thinking of the ‘Keller’. Mrs. Surester 

Horwitz, a widow, rented the cellar from the Jackels and 

distributed fruit, usually such exotic ones as oranges and 

peaches from far away corners of the Austro-Hungarian 

empire. The cellar was not heated and the winters were 

harsh; to keep herself warm she would sit over a pot of 

burning coals held between her legs. It wasn’t easy for a 

widow to support herself in Rozniatow, but, as Pessel, 

Surester did it and retained her self-respect and enjoyed the 

respect of the town besides. Before Chamishu-Usr her busi- 

ness was a thriving one and 1 still remember that delicious, 

sweet, juicy ‘boxer’, St. John’s bread. 

In the Berger building Herman Horwitz ran a candy 

store, a real ‘gourmet’ shop also selling choice imported 

grocery items. There we used to buy our cocoa in red tin 

wagons on wheels and I used to wait anxiously for them to 

become empty so that I could add them to my train collec- 

tion. In 1919, right after the first World War one epidemic 

after another hit the town. Herman Horwitz succumbed to 

typhoid fever at the same time as the Jewish Judge Hopfen 

and Doctor Bard who had treated them. The whole town 

mourned the untimely death of these three respected citi- 

zens. Mrs. Horwitz and her four daughters, Musia, Hania, 

Leicia and Blima continued to run the shop after Mr. Hor- 

witz’s death and it prospered. Before the Christmas holidays 

it was a veritable beehive of activity as the judges, teachers, 

lawyers, notaries, priests chose from a big variety of delica- 

tessen for their holiday celebrations. There too, of course. 

lived the owners of the building, Josel Berger and his 

children, Tyncia, Bronia and Arcie. Tyncia was a good friend 

of mine and of my sisters. We took dancing lessons together 

taught by Sender Friedler and we danced at many a ball 

which we never organized just for entertainment but alwavs 

for charity; the receipts were always distributed to worthy 



many happy days and evenings talking, singing, arguing, 

reading poetry or playing cards with a group of friends. 

This was also the gateway to the Ringplatz. There, in my 

early youth lived Chanineh Weissmann, the owner of this 

brick building. Chanineh was known as a learned Jew and 

an intelligent Jew. Of him they used to say: the difference 

between him and most others in town is that he can think 

of the right answer right on the spot whereas others can 

do so only on second thought, for to be somebody in Roz- 

niatow one had to be not only pious, but also bright and 

erudite. One was often challenged for the right answer right 

on the spot in Rozniatow for by this one was judged, estee- 

med or looked down on. Nothing was so highly valued as 

education — ‘a learned man’ was the highest praise that 

could be bestowed on anyone. 

The house of Chanineh Weissmann was an establish- 

ment, a hotel, a restaurant, a tavern and in addition it had 

a hall for weddings and balls and dramatic amateur per- 

formances. Chanineh and his two daughters, Mrs. Esther 

Muntz with her husband and sons and Mrs. Rifkeh Kanner 

with her son Pinio and daughter Andzia. They were also 

known for excellent ‘“marinierte Fisch” which they exported 

in specially built wooden boat-like boxes, hermetically sealed 

so as not to spill any of the delicious juice. After Chanineh’s 

death Mrs. Kanner had inherited this two-story structure. 

She always welcomed and encouraged all the young boys 

and girls to gather there. I often sunned myself on their 

balcony in the company of Pinio and Andzia and other young 

friends, viewing the Ringplatz and the life of its merchants. 

I especially liked to be there on market days to watch the 

hustle and bustle, the colorful folk dress of the peasants from 

Strutyn, from Rownia, from Kamien, Petranka, Perehinsko, 

Spas other neighboring villages and to listen to the voices of 

the peasants calling attention to their produce — sounds 

which grew into a lusty din and finally a loud roar. Adjoin- 

ing the Weissmann Hotel was another brick two-story house 

on the left where lived Leibcie Jackel and on the right a big 

two-story building belonging to Josel and Pinie Berger. Leib- 



Wassermann, 581167, Feuer with their wives would join us 

on these pleasant excursions. Most of the other Jews of the 
town rarely went swimming though it was rumored that 
Bernard Londner and Lipe Tanne were marvelous swimmers 

and could swim the entire length of the town pond back and 

forth! But it was considered undignified for Jews, once they 

were matried, to indulge in such frivolous activities. 

Directly past the Monastyr there ran the path to the left 

to Swaryczow where the Weinfelds, Gut-Besitzers, lived and 

also in my memory and as we Jews would say, ‘lehavdel’, 

Rozia Huminska, who was a maid in our house when I was 

a child; she had often rocked me to sleep, singing folk songs 

or telling me fairy-tafes. Then on the left the first house in 

Rozniatow proper, the home of Zisie Arie Kupferberg whose 

daughter Adele had married Bucio Tepper and is now 

living in Bridgeport, Connecticut. Then on the right the 

house of the town painter, Schnitzer, the home of Bendit 

Jampel, the house of Leizer Turteltaub (the Cohen and Ma- 

trikel Fuehrer). On the left for a long stretch there were no 

homes but the vast meadow belonging to Mrs. Goldasz and 

her son-in-law, the future town post-master, Aroniec. In the 

house of Widow Goldasz lived Mr. Erber, the father of my 

friends Fania, Hanka and Lonek. Then again homes on both 

sides of the street, the home of Bernard Londner, Lipe Tan- 

ne Leib Fallik, Jonas Koral, the castle of Baron Walisz, the 

home of Chaim Schloime Halpern, whose daughter Pepka 

had been my sister Sabina’s close friend, the home of Schu- 

lim Laufer who supplied the newspapers to the town, Chwi- 

Ja, Gazeta Poranna, Gazeta Wieczorna from Lwow and Die 

Neue Freie Presse from Vienna; facing him lived Schim- 

schon Strassmann, the forwarding agent, then on the left, 

the Greek-Orthodox Church and on the right lived the Lust- 

hauses, Bendet Horwitz and Doctor Salomon Wassermann, 

a leader and supporter of the Zionist movement in our town. 

Then again, across the street lived the barber Philip Ferscht 

who was the only one in town to own and ride a bicycle. 

Next came the prominent sign ‘Hotel Weissmann’ which 

would cause my heart to leap. In this house I had spent 
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where I spent my childhood and my first adulthood, 0 

return to the long wooden frame house at the bottom ol 

the hill. There in my memory had lived my great-grand- 

father, Schmiel-Arie Loew, my grandfather Leizer Itsik and 

grandmother, Gitl-Libe Loew. There, in the end part of the 

house, lived Pessel Hoffmann, my grandfather’s sister who 

had been widowed at an early age and who supported תסע 

self in a dignified way by supplying yeast to the town. There 

lived my parents, Scharie Duvid and Ester Lea Liebermann. 

There from the age of five to eighteen I had lived and been 

raised along with my five sisters. My sixth sister Loncia, the 

oldest, had been married while she was still very young and 

she lived with her husband, Jankiel Loew, in a house built 

for them right next door. 

Every person we passed on the trip from Krechowice 

was a friendly acquaintance of old who welcomed me cheer- 

fully and wholeheartedly; every spot that we passed was a 

landmark packed with memories. As we passed the 1 

called Monastyr at the edge of the river Czeczwa I always 

remembered Bendit Helfgott who lived there and who for 

years had been employed by my grandfather. I had often 

climbed up to their mill and he and his family were always 

glad to see me. How beautiful that little bridge over the 

Czeczwa always looked to me! The happy, carefree days of 

school vacations always came vividly to my mind when after 

a walk in narrow paths, cutting through wheat fields and 

corn fields we would gather a group of friends at the 

Czeczwa for a swim. (See enclosed picture). 

There were usually my friends and colleagues, Wilek 

Adlersberg, Dolek Lusthaus, Edzio Safier, Leon Horwitz, 

Moishe Lutwak, Milo Turtletaub, Lolo Wassermann, Pinio 

Kanner, Izio Bermann, all home from Stryj where we stu- 

died either in ‘Gimnazjum Glowny or Filia’ and the girls, 

Muszka and Hala Wassermann (daughter of the first Jewish 

lawyer in town), Andzia Kanner, Zonia and Irenia Feuer, 

Jadzia Safier, Adela Weinlos, Muszka Horwitz, Tyncia Ber- 

ger, Dora Gelobter and my sisters, Dora, Sabina and Anda. 

Sometimes when the weather was very warm, the lawyers 
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SIMON LIEBERMAN 

ROZNIATOW! 

“How to value thee 

He could only learn who had lost you” 

Thus spoke Adam Mickiewicz of his native Lithuania — 

thus I feel about Rozniatow. 

Although I left Rozniatow in 1922 for Vienna, Paris and 

ultimately New York, I have often returned. Those visits to 

my home town were always exciting events that I looked 

forward to lovingly. Everytime the train would pull into 

Stryj — the home ground — my excitement would grow and 

as the train wound its way past Morszyn, Bolechow, Dolina, 

Rachyn to stop at Krechowice the railroad station for Roz- 

niatow, my heart would beat faster. Part of my family will 

have met me in Lwow, others in Stryj, many would be wait- 

ing for my arrival in Krechowice. There, waiting would also 

be Mailech Landsmann, the Baalaguleh. 

“Baruch habuh, Shimkaleh” Mailech would exclaim in | 

a hearty welcome. I would then be led by him +0 '116 horse- 

drawn carriage that would take me and some of the mem- 

vers of my family who had come to meet me on the seven 

kilometer trip from Krechowice to Rozniatow. The rest of 

the family for whom he had no room would take the car- 

riage belonging to either Hersh-Luzer Wechter or Alter, also 

known as ‘the Toiber’ for he was deaf and almost dumb. 

He could not speak articulately, he couldn’t say much any- 

way, but words were not necessary, his pleased, cordial face 

expressed the warmth of his welcome. 

Mailech would usually wrap me in rugs, for “you are 

not used to our climate anymore”, he would say, and then 

at the crack of the whip the last lap of the journey would 

start. The road was stony and at times very muddy. This 

trip took an hour. It was the end of a long journey yet it 

was the most exciting part. It was the return to my 

family, to old friends, to the little town that I was born in, 
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types of objects being sought: anti-Se- 
mitica; Hebrew primers; domestic 00- 
jects from immigrant households; and ; 
any other items that depict Jewish life 
before, during or after World War II. 
If you have a contribution contact Es-. 
ther Brumberg, Research Coordina- 
tor, Museum of Jewish Heritage, Ste 
717, 342 Madison Ave, New York, 
NY 10173; or call 212-687-9141. 

EVER FORGET A search is on 
for additions to the permanent col- 

lection of New York City’s A Living 
Memorial to the Holocaust—Muse- 
um of Jewish Heritage. The museum, 
due to open in 1993, highlights Euro- 
pean and North African Jewish civili- 
zation before World War II; the Holo- 
caust and its aftermath; and Jewish 
immigration to the U.S. Among the 


